18 augustus 2017

Barometer 2016: Signaleer de Vlaamse Ouderenraad wat jouw lokale ouderenraad belangrijk vindt
Met een jaarlijkse barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, door de ogen van de lokale
ouderenraden zelf, de noden en de evolutie van de werking van lokale ouderenraden in kaart te
brengen. Deze vragenlijst is er voor alle ouderenraden, ongeacht hun ervaring of verwezenlijkingen.

Neem deel aan Digimeter 2017
Digimeter is het jaarlijks wetenschappelijk onderzoeksproject van imec.livinglabs dat gaat over het
mediabezit en -gebruik van de Vlaming (tv, computer, telefonie, ...). Iedereen kan deelnemen.

Samenhuizen in verschillende regio’s
Samenhuizen is een woonvorm die steeds meer ingang vindt, ook bij
ouderen. Vragen zoals welke mogelijkheden er allemaal zijn, of het
iets voor jou is, wat er allemaal bij komt kijken, … zijn heel normaal
als je overweegt de stap te zetten naar een samenhuisproject.
Daarom worden er verschillende infomomenten voorzien in
verschillende regio’s.

Week van de Geletterdheid: 8 tot 14 september 2017

Geletterd zijn is een troef. Maar ook een noodzaak om in de samenleving van
vandaag vlot te functioneren en te participeren. Dat wil zeggen: goed kunnen
lezen en schrijven, rekenen en overweg kunnen met de computer en
multimedia. Dit jaar richt de Week van de geletterdheid zich tot iedereen die in
(kans)armoede leeft.

Week van de Mobiliteit: 16-22 september 2017
Tijdens de Week van de Mobiliteit gaan we met z’n allen mee(r)
autominderen. En wie meer stapt, trapt, het openbaar vervoer neemt of de
wagen met anderen deelt, voelt zich opvallend beter. Jawel, wie tijdens de
week van 16 tot 22 september de overstap maakt, mag rekenen op een extra
portie geluk!

Opleiding tot intimiteitscoach
Advies- en studiebureel ‘Q in zorg’ organiseert een driedaagse opleiding tot intimiteitscoach. Er zijn
namelijk veel ondersteuningsvragen vanuit de ouderenzorg om een seks- en intimiteitsbeleid te
organiseren in woonzorgcentra en om alle vragen of problemen te kanaliseren via een
vertrouwenspersoon of intimiteitscoach.

VVSG Trefdag: 12 oktober 2017
Op 12 oktober, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, nodigt de Vereniging Voor Steden en
Gemeenten (VVSG) je uit voor de Trefdag. Als lokaal politicus of medewerker van het lokale bestuur
krijg je op deze dag verse ideeën en sterke voorbeelden aangereikt die je kan inzetten voor
programma’s, bestuursakkoorden, beleidsplannen en concrete projecten op het terrein. #Trefzeker,
met kracht en precisie kan je aan de slag.
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