
PRAKTISCH

Wanneer?
Dinsdag 19 april 2022 van 10 uur tot 15.30 uur (onthaal vanaf 9.30 uur)

Locatie
C-mine (Kleine Zaal) - C-Mine 10 (Evence Coppéelaan 91), 3600 Genk-Winterslag

> Met het openbaar vervoer
Aan het NMBS-station van Genk vertrekken verschillende buslijnen naar C-mine: lijn 31, 47 en G8.  
De dienstregelingen van de buslijnen vindt u op de website van De Lijn.

> Met de auto

• C-mine is gelegen vlakbij de E314. Meteen na de afrit, bij de lichten, draait u linksaf. U ziet de schachtbokken 
verschijnen aan de rechterkant.

• C-mine telt 4 parkings (ongeveer 1.000 gratis parkeerplaatsen).

Inschrijven
Gratis deelname, middagmaal en receptie. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 11 april 2022  

via https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-limburg.

Informatie

U vindt uitgebreide inlichtingen op de webpagina ‘Trefdagen Ouderen en lokaal beleid’.

> Frans Goudeseune – tel 0494 42 64 97 – frans.goudeseune@vlaanderen.be

PROGRAMMA

 9.30 u.  Onthaal

 10.00 u. Verwelkoming
door Daniëlla Bindas, voorzitter Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Limburg

 10.10 u. Actualiteiten
door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

 10.30 u. Hoe ervaren senioren de toenemende digitalisering?
Inleiding van het thema door Delphine Schedin, stafmedewerker bij OKRA

 11.15 u. Korte pauze

 11.25 u. Hoe kan een seniorenraad op een positieve manier zijn ‘digitaliseringswensen’ 
  op de agenda van het lokaal bestuur krijgen?

door Tinne Missine, stafmedewerker van Inter - Toegankelijkheidsbureau

 12.15 u. Lunch en netwerkmoment met gelegenheid om te kuieren op de C-mine site

 13.30 u. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan participeren aan de digitale evoluties?
De vijf pijlers van digitale inclusie. Mogelijke acties en oplossingen (met voorbeelden) om digitale 
uitsluiting tegen te gaan.  
door Joke Van Dyck, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

 14.15 u. Muzikaal optreden van Joris Vos

 15.00 u. Afsluiting
door Sara Roncada, schepen voor Sociaal Welzijn van de stad Genk en  
door de voorzitter of directeur van de Vlaamse Ouderenraad

 15.15 u. Drink aangeboden door het stadbestuur van Genk

Dagvoorzitter: Jo Scheepers, voorzitter van de adviesraad 55+ van Genk

UITNODIGING
Dinsdag 19 april 2022

© Lien Arits en Vlaamse Ouderenraad

TREFDAG
OUDEREN EN LOKAAL BELEID

Mee in een veranderende 
en digitale wereld

Als oudere inwoner, lid van een ouderenraad of ouderenorganisatie wilt u graag mee vorm geven aan het lokaal 
beleid. Actief ouder worden en mee zijn in een veranderende wereld, hoe werken we daar samen aan?

De Regionale Platformen- en Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie van de provincie Limburg 
nodigen u van harte uit op hun trefdag voor leden van lokale ouderenraden, welzijnsraden, schepenen en 
ambtenaren ouderenbeleid.

Welkom op dit inspiratie- en ontmoetingsmoment!

http://www.delijn.be
https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-limburg
https://departementwvg.be/trefdagen-ouderen-en-lokaal-beleid-mee-een-veranderende-wereld

