
PRAKTISCH

Wanneer?
Maandag 21 maart 2022 van 9.30 uur tot 14 uur (onthaal vanaf 9 uur)

Locatie
Vlaams Administratief Centrum Gent (Virginie Lovelinggebouw) - Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

> Wegbeschrijving
Het Vlaams Administratief Centrum Gent ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’.  
Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes.

Gedetailleerde routebeschrijving als u met de wagen komt:

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/virginie-lovelinggebouw-vac-gent

Inschrijven
Gratis deelname en middagmaal. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 14 maart 2022  

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

Informatie

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

> Michel De Wit – tel. 0498 43 49 96 – michel.dewit@vlaanderen.be
> Ingrid Vyvey – tel. 0497 05 39 77 – ingrid.vyvey@vlaanderen.be

PROGRAMMA

 9.00 u.  Onthaal met koffie

 9.30 u. Introductie

• Verwelkoming 
door Doris Curio, voorzitter ISO Oost-Vlaanderen

• Hoe de coronacrisis de veerkracht van onze samenleving kan versterken 
door Johan Albrecht, econoom UGent, senior fellow Itinera Institute

• Zorgzame buurten 
videoboodschap door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding

 10.15 u. Thematische bespreking

 13.00 u. Broodjeslunch

Een woordje uitleg bij de thematische bespreking
Corona heeft heel wat maatschappelijke evoluties een versnelling hoger gezet. In de thematische bespreking 
gaan we dieper in op deze versnelde evoluties en hoe we er als lokale ouderenraad samen met het 
gemeentebestuur op kunnen inspelen.

Tussen thema 1 en 2 is er een korte pauze voorzien.

Hebt u een vraag bij een van de thema’s?
Stuur uw vraag dan tegen uiterlijk 14 maart naar michel.dewit@vlaanderen.be.

1. De digitaliserende samenleving 
door Veerle Baert, docent Arteveldehogeschool Gent en gepassioneerd door sociaal werk
In alle facetten van het leven gebruiken we steeds meer digitale toepassingen. Een evolutie die niet meer 
teruggedraaid zal worden. Hoe zorgen we dat iedereen mee is? Zijn er alternatieven en vangnetten voor 
wie niet (onmiddellijk) mee is? Een overzicht van werkbare praktijkvoorbeelden.

2. Ouderenrechten 
door Mie Moerenhout en Tarsi Windey en beide gepassioneerd door ouderenrechten
De coronamaatregelen hebben onze rechten en vrijheden onder druk gezet, met vaak leeftijd als criterium. 
Maar ook daarbuiten zien we vaak negatieve en stereotiepe beeldvorming van ouderen.  
We staan stil bij een aantal begrippen en zoeken onze weg in de vele instanties en meldpunten.

3. Regionale en lokale mobiliteit 
door Miguel Vertriest, beleidsmedewerker Netwerk Duurzame Mobiliteit en gepassioneerd door mobiliteit
Basisbereikbaarheid is een grote hervorming voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Alle Vlaamse steden 
en gemeenten maken deel uit van een van de 15 vervoerregio’s, het openbaar vervoer wordt herdacht 
naar een gelaagd systeem en deelmobiliteit krijgt een prominente plek. We zetten een aantal 
mobiliteitsbegrippen op een rij en gaan na hoe we kunnen participeren aan het mobiliteitsbeleid op 
niveau van de vervoerregio. 

4. Een kwaliteitsvolle leefomgeving voor ouderen: inrichting en infrastructuur 
door Robert Crivit, vormingswerker en gepassioneerd door de effecten van de leefomgeving
De kwaliteit van onze woonomgeving grijpt diep in op onze levenskwaliteit. Kunnen we anderen ontmoeten? 
Voelen we ons uitgenodigd en veilig om actief buiten te komen? Functionele voorzieningen en de 
inrichting van onze woonbuurt kunnen dat stimuleren of net afremmen. Wat kan de lokale overheid doen? 
En wat kunnen we zelf?

5. Een kwaliteitsvolle leefomgeving voor ouderen: sociale netwerken en ontmoetingskansen 
door Stefaan Segaert, opbouwwerker in Kallo en gepassioneerd door de kracht van burgers
Klaar staan voor anderen, kunnen terugvallen op anderen en deel uitmaken van een leefgemeenschap zijn 
van primordiaal belang in een kwaliteitsvolle leefomgeving. Hoe stimuleren we dit als burger, vereniging, 
ouderenraad en/of lokale overheid? Focus op werkbare praktijken en methodieken.

UITNODIGING
maandag 21 maart 2022

© Lien Arits en Vlaamse Ouderenraad

TREFDAG
OUDEREN EN LOKAAL BELEID

Mee in een veranderende wereld
Focus op maatschappelijke evoluties

Actief ouder worden en mee zijn in een veranderende wereld, hoe werken we daar samen aan?

De Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) en de Interregionale Stuurgroep 
Ouderenbeleidsparticipatie (ISO) Oost-Vlaanderen nodigen u van harte uit op hun trefdag voor leden van lokale 
ouderenraden, schepenen en ambtenaren ouderenbeleid.

Welkom op dit interactief inspiratie- en ontmoetingsmoment!
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