Vlaamse overheid informeert over basisbereikbaarheid
De Vlaamse regering streeft naar een meer vraaggestuurd openbaar vervoeraanbod. In functie
hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid.
Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: treinnet, kernnet, aanvullend net en
vervoer op maat. Steden en gemeenten beslissen in de toekomst mee over hoe
basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien.

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen
Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zal de
doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker nog dit jaar uitgebreid
worden met alvast één geboortejaar.

Internationale 'What matters to you'-dag: 6 juni 2017
Voor het eerst doet ook Vlaanderen mee met de internationale 'What matters to you?'-dag op 6 juni, een
initiatief van het Institute of Healthcare Improvement (IHI). Zorgnet-Icuro trapt de campagne af met een
website en een Facebookpagina, en roept zorgteams uit allerhande voorzieningen op om concrete acties op
touw te zetten. Zo geeft de Vlaamse zorgsector aan dat kwaliteitsvolle zorg niet enkel te maken heeft met
de technische kant er van (“What’s the matter?/Wat is er aan de hand?”), maar dat er ook moet worden
stilgestaan bij de persoonlijke noden, wensen en bezorgdheden van de patiënt of cliënt (“What matters to
you?/Wat wil jij?”).

Studiedag ‘Op weg naar de participatiesamenleving - Samen of ieder voor zich?’: 12 juni 2017

Onze maatschappij evolueert langzaam maar zeker naar een participatiesamenleving. Een mooi
principe. Een samenleving waarin iedereen meetelt. Maar kan iedereen wel participeren? Op
deze studienamiddag wordt deze (r)evolutie kritisch bekeken door VFG, samen met S-Plus en
VIVA-SVV. Ook de Vlaamse Ouderenraad begeleidt er een workshop.

Colloquium ‘Beschermingsmaatregelen ouderenmis(be)handeling ‘: 13 juni 2017

In het kader van de werelddag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling willen het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
en Sepam stilstaan bij maatregelen die genomen worden om ouderen te beschermen en bij de impact van deze maatregelen.
Beschermingsmaatregelen zijn een complexe aangelegenheid met vele betrokkenen. Elkeen heeft een eigen opvatting en oplossing
voor een ‘probleem’- situatie. Hoewel er vertrokken wordt vanuit de intentie om goede zorg te verlenen en de oudere te
beschermen, rijst de vraag of de oudere dit ook zo aanvoelt en deze bescherming verkiest. In het colloquium worden verschillende
aspecten en invalshoeken belicht.

Zorg (z)onder druk, Naar een zorgbeleid met toekomst: 14 juni 2017

De zorg staat onder druk, onder meer door het effect van besparingen en hervormingen. Hoe kunnen we in de toekomst goede zorg
organiseren en werkbaar werk garanderen voor zorgwerkers? Werk je in de zorgsector? Ben je mantelzorger? Ben je chronisch ziek?
Heeft een familielid bijzondere zorg nodig? Vertel dan aan Groen Leuven je ideeën voor een zorgbeleid met toekomst.

Inspiratiedag Ouderenmis(be)handeling: 15 juni 2017
VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling) en het Team OMB (deelwerking CAW
Oost-Vlaanderen) organiseren een inspiratiedag naar aanleiding van de internationale dag tegen
ouderenmis(be)handeling. De inspiratiedag richt zich voornamelijk tot hulpverleners uit de zorg- en
welzijnssector, werkzaam met en voor ouderen.

De helende kracht van kunst: 20 juni 2017

De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van patiënten.
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) startten IN/FINITY op, een project op
initiatief van het dagcentrum voor supportieve en palliatieve zorg TOPAZ (Wemmel). Tijdens een
colloquium met workshops op dinsdag 20 juni 2017 toetsen de KMSKB hun werking aan andere
projecten en vergelijken ze met binnen- en buitenlandse initiatieven.

Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel – wat zijn de uitdagingen?: 22 juni 2017

De Vlaamse regering werkt aan de uitrol van een Vlaamse sociale bescherming, een solidaire verzekering die extra zorg en
ondersteuning biedt aan wie het nodig heeft. In Vlaanderen moet elke inwoner verplicht aansluiten, in Brussel is dat optioneel.

GRIP stelt 'Inclusiespiegel Vlaanderen 2016' voor: 23 juni 2017
GRIP, Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap, presenteert de ‘Inclusiespiegel Vlaanderen
2016’, een foto en een evolutie van de deelname van personen met een handicap aan de samenleving.
Aan de hand van een aantal sleutelindicatoren worden cijfers gepresenteerd die de participatiekloof
weergeven met personen zonder handicap.
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