
 

Bevraging lokale ouderenraden door de Vlaamse Ouderenraad: resultaten 
 

Binnen de Commissie Ouderenraden van de Vlaamse Ouderenraad werd begin 2015 de 

vraag gesteld naar een stand van zaken van de werking van de lokale ouderenraden. 

Vorige bevragingen waren een aantal jaren oud, en werden vaak enkel door de voorzitter 

of begeleidende ambtenaar van het lokale ouderenbeleid beantwoord. Deze nieuwe bevraging beoogde een foto door de 

ogen van de lokale ouderenraad zelf: in een begeleidende brief werd gevraagd deze ter bespreking voor te leggen aan het 

bestuur van de lokale ouderenraad. 

  

 

4 filmpjes vertellen het verhaal van 10 jaar Vlaamse Ouderenraad 
 

In het kader van 10 jaar Vlaamse Ouderenraad werden 4 filmpjes gemaakt die terugblikken 

en vooruitkijken naar de werking van de Vlaamse Ouderenraad. In dit tweede filmpje 

spreekt voorzitter van de Vlaamse Ouderenraad, Jul Geeroms over het belang van het 

‘decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen’. Hij geeft 

ook de missie van de Vlaamse Ouderenraad mee en vertaalt dit naar de opdrachten van de Vlaamse Ouderenraad. 

 

  

 

Vlaamse regering keurt conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen’ goed 
 

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen verantwoordelijk voor een groot pakket aan bevoegdheden in de 

ouderenzorg. Dit creëert zowel uitdagingen als mogelijkheden voor het zorg- en welzijnsbeleid voor ouderen in 

Vlaanderen. In de conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en Integraal. Visie en 

veranderagenda.’ schetst Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen welk beleid we mogen verwachten in de toekomst, 

en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. Het doel daarbij is om te evolueren naar een vraaggestuurd, 

leeftijdsonafhankelijk welzijns- en woonzorgbeleid, waarin de zorgvrager centraal staat. Zowel de Vlaamse Ouderenraad 

als de SERV en de SAR WGG zijn om advies gevraagd. 

 

  

 

Vakantie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: 19-23 september 2016 
 

S-Plus en S-Plus Mantelzorg organiseren in samenwerking met De Voorzorg/Bond Moyson een vakantie voor personen 

met dementie en hun mantelzorgers. 

 

  

 

“Wij zijn één boek” - drie oudere koppels over hun liefdesverhaal 
 

Voor Valentijn ging fotografe Sarah op zoek naar koppels die volharden in de liefde en al 
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decennia lang samen zijn. Ze leerde dat er geen gouden formule is voor een lange relatie, maar dat de liefde vaak erg 

gewoon is. En misschien daarom net zo bijzonder. 

  

 

Jong en Oud in Gent organiseren intergenerationele filmcafé’s 
 

OCMW Gent creëerde samen met Sphinx-Cinema en het Departement Onderwijs van de 

stad Gent vier intergenerationele filmcafé’s. Via cinema brengen ze twee generaties 

dichter bij elkaar. Ouderen en jongeren kijken samen naar een verrassingsfilm, nadien 

kunnen ze met elkaar in gesprek gaan tijdens een drankje en knabbel. Wat vonden ze van de film? Welke linken leggen ze? 

Hoe verhouden ze zich tot een welbepaald thema? En tot elkaar? Jong en oud zitten samen aan tafel en met de film als 

vertrekpunt wordt een informele conversatie opgestart. Door elkaar te leren kennen, krijgen ze meer begrip en respect voor 

elkaar. 

 

  

 

Studiedag ‘Niet kunnen kiezen is verliezen, keuzevrijheid in het WZC’: 18 februari 2016 
 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert op 18 februari 

2016 een studiedag voor professionelen in de zorgsector over keuzevrijheid in 

woonzorgcentra. Mathieu Martens, voorzitter van OKRA-ZORGRECHT, werkt hieraan 

mee. 

 

  

 

Dag van de Zorgcongres 'Zorg in beweging': 15 maart 2016 
 

Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert Dag van de Zorg i.s.m. Flanders Care het tweede 

Dag van de Zorgcongres met als thema ‘Zorg in beweging’. 

 

  

 

Save the date: Week van de Valpreventie 
 

Van 18 t.e.m. 24 april 2016 organiseert Vlaanderen (Expertisecentrum Val- en 

fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 

Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo’s) de 5de Week van de Valpreventie. 

 

  

 

Gezondheidsdag ‘Sport voor Iedereen’: 30 april 2016 
 

Op zaterdag 30 april 2016 vindt in het Koning Boudewijnstadion een sportdag plaats voor 

jong en oud. Op deze dag kunnen zowel jongeren als ouderen conferenties bijwonen maar 

ook initiatielessen van verschillende sporten en workshops volgen. 

 

  

 

Zomercursus ‘Ethiek in de dementiezorg’ 
 

Het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven organiseert de 2de editie van de zomercursus ‘Ethiek 
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in de dementiezorg’. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de 

gerontologie en de klinische ethiek. 
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