Studiedag 1 juni 2018

Lokale
uitdagingen
ontrafeld

Ouderenraden in stroomversnelling
Verschillende recente beleidskeuzes en
-ontwikkelingen hebben een impact op het lokaal
ouderenbeleid. Als lokale ouderenraad heb je hier
ongetwijfeld heel wat vragen bij. Hoe kan je met
deze thema’s of uitdagingen omgaan? En wat doen
andere gemeenten hierrond? Vlaamse Ouderenraad
· Lokaal wil met de studiedag ‘Lokale uitdagingen
ontrafeld’ informeren, inspireren en kansen bieden
om ervaringen uit te wisselen.

Programma
Op het programma staan lezingen, workshops, en
uitwisselingsmomenten rond verschillende thema’s.
10.00 uur: Ontvangst
10.30 uur: Welkomstwoord - De stem van ouderen 		
in het beleid (Jul Geeroms)
Actuele uitdagingen voor het lokaal
ouderenbeleid (Liesbeth De Donder)
Ambities vanuit Vlaamse Ouderenraad ·
Lokaal (Nils Vandenweghe & Nadia Denayer)
11.30 uur: Keuzeworkshop 1
(keuze uit 6 workshops)
12.45 uur: Lunch
14.00 uur: Keuzeworkshop 2
(keuze uit 6 workshops)
15.15 uur: Terugblik op de workshops
16.00 uur: Receptie

Datum
Vrijdag 1 juni 2018 van 10 tot 16 uur.

Locatie
BIP – Brussels Informatiepunt
(vlakbij station Brussel-Centraal)
Koningsstraat 2-4
1000 Brussel

Inschrijven
Online formulier of telefonisch: 02 209 34 56
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt! Om
zoveel mogelijk ouderenraden de kans te geven om
deel te nemen, vragen we om het aantal inschrijvingen
per ouderenraad te beperken tot drie personen.

Kostprijs
10 euro per persoon.
Na inschrijving ontvang je de betalingsgegevens.

Meer info
Nadia Denayer
02 209 34 58
nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be

Workshops
Tijdens de studiedag krijg je de kans om deel te
nemen aan 2 workshops naar keuze. Belangrijk:
vermeld duidelijk je voorkeuren bij je inschrijving.

1. Basisbereikbaarheid

Onder de noemer ‘basisbereikbaarheid’ wil de
Vlaamse regering het aanbod en de organisatie
van het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig
herzien. Steden en gemeenten beslissen mee over
hoe die basisbereikbaarheid en het vervoer op maat
er in hun vervoerregio zal uitzien. Wil je weten wat
basisbereikbaarheid inhoudt? Ben je benieuwd hoe dit
tot nog toe vorm krijgt en hoe het zich nog verder zal
ontwikkelen? Je komt het te weten in deze workshop!

2. Geïntegreerd breed onthaal

Met het geïntegreerd breed onthaal wil de
overheid de samenwerking tussen het OCMW,
het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)
en de diensten maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen versterken. Zodat mensen vlotter
en beter ondersteund worden bij welzijnsvragen,
en zodat meer mensen de tegemoetkomingen en
ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.
Momenteel lopen een aantal proefprojecten om
het geïntegreerd breed onthaal te realiseren. Op
welke manieren kan de ondersteuning tussen
welzijnsdiensten versterkt worden, hoe kunnen ze
ouderen samen beter bereiken en wat kan je hierover
als ouderenraad naar voor schuiven in je eigen
gemeente?

3. Dementievriendelijke gemeente

Ongeveer 70% van de mensen met dementie
woont thuis. Een dementievriendelijke omgeving
zorgt ervoor dat zij met de juiste ondersteuning
kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen en deel
kunnen nemen aan het leven in de gemeente.
Ouderenraden en lokale besturen kunnen tal van
initiatieven nemen om de dementievriendelijkheid van
hun gemeente te versterken. In deze workshop krijg
je tools en tips aangereikt, zoals de dementiemeter
en het dementievriendelijk groeipad, om zelf een
dementievriendelijke gemeente te ontwikkelen.
Goede praktijken van dementievriendelijkheid komen
uitgebreid aan bod.

4. Mantelzorg

Heel wat mensen zorgen spontaan en onbetaald
voor een dierbaar persoon die omwille van ziekte,
ouderdom of handicap hulp nodig heeft. Die hulp van
mantelzorgers is vaak onmisbaar en een belangrijke
meerwaarde. Tegelijk hebben ook mantelzorgers zelf
ondersteuning en aandacht nodig.

We focussen in deze workshop op wat er kan
gebeuren om mantelzorgers in de gemeente
beter te ondersteunen. Het coachingsprogramma
‘Mantelkracht’, dat werd ontwikkeld om de
draagkracht van mantelzorgers te verhogen, wordt
toegelicht, en we laten ook mantelzorgers aan het
woord over de noden die ze zelf ervaren.

5. Toegankelijkheid

Een toegankelijke gemeente is een gemeente
waar iedereen zich vlot kan verplaatsen en zonder
hindernissen toegang heeft tot de gebouwen,
publieke ruimte, dienstverlening en communicatie.
Hoe kan jouw gemeente naar een (meer) toegankelijke
gemeente evolueren? Waar kan je allemaal rekening
mee houden? En hoe schuif je als ouderenraad een
traject naar voor waarin je zelf een actieve rol kan
spelen? Aan de hand van een aantal goede praktijken
gaan we op zoek naar antwoorden.

6. Buurten versterken

Een sterke buurt biedt heel wat voordelen voor
mensen die er wonen en organisaties die er gevestigd
zijn. Buren en lokale partners bouwen samen bruggen
en zetten de hele buurt in beweging. Je komt te weten
hoe je een actieve buurt ontwikkelt. Ook ouderen
die een betekenisvolle rol opnemen in hun buurt en
organisaties die actief inzetten op de buurt doen hun
verhaal.

Sprekers
Jul Geeroms, Nils Vandenweghe, Veerle Quirynen en
Nadia Denayer (Vlaamse Ouderenraad), Liesbeth De
Donder (VUB), Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame
Mobiliteit), Birgit Goris (UC Leuven-Limburg) Olivier
Constant (Expertisecentrum dementie Vlaanderen),
Iris De Mol (VVSG), Jeroen Knaeps (Thomas More),
Tine Missinne (Inter) en Elise Van Opstal (Stad
Aalst). Ook voor concrete verhalen en boeiende
getuigenissen van ervaringsdeskundigen maken we
tijd.
De studiedag is een initiatief van Vlaamse Ouderenraad ·
Lokaal, met de steun van de Vlaamse Overheid.

Schrijf je in.

