
PRAKTISCH

Wanneer?
Donderdag 4 april van 10 uur tot 15 uur (onthaal vanaf 9 uur)

Locatie
Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts - Diestsepoort 6, 3000 Leuven

> Met de trein
Het Dirk Bouts-gebouw ligt naast het NMBS-station van Leuven, rechts van de hoofdingang en het 
busstation. Komende van het perron wandelt u richting Centrum.  
Vlak voor de ondergrondse parking De Bond, kunt u rechtsaf de helling oplopen richting het busstation  
(pijl ‘Diestsevest’). Deze gang komt bovengronds uit. De ingang van het Dirk Bouts-gebouw ligt recht voor u.

> Met de auto
Wie met de auto komt, kan zijn wagen achterlaten in de betalende parkings De Bond of Station op 
wandelafstand van het gebouw. Vanuit de parking volgt u de wandelroute naar Diestsevest.

Inschrijven
Gratis deelname en middagmaal. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk dinsdag 26 maart 2019  

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

Informatie

> Annemie Balcaen – tel. 0497 45 17 99 – annemie.balcaen@wvg.vlaanderen.be
> Hilde Vanham – tel. 0492 38 08 38 – hilde.vanham@wvg.vlaanderen.be

PROGRAMMA

 9.00 u.  Onthaal met koffie

 10.00 u. Welkomstwoord
Koen Devroey (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving)
Vic Simons (voorzitter van de Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie Vlaams-Brabant)

 10.10 u. Inleiding
Joris Peeraer (vormingsbegeleider Vlaamse ouderenraad, oud-medewerker VVSG)
Hoe maak je lokale ouderenbeleidsparticipatie waar? Op welke manieren betrek je ouderen bij het 
beleid van de gemeente? Wat is de rol van een lokale seniorenraad? Hoe blijf je of word je een 
sterke seniorenraad?

 10.40 u. Panel met goede praktijkvoorbeelden
Hilaire De Crem en Ann Luypaert (seniorenraad Halle), Gilberte Marchand (seniorenraad 
Hoeilaart), Maurice Sirjacobs (seniorenraad Gooik), Nele De Win (seniorenraad Haacht), Vic Simons 
(seniorenraad Oud-Heverlee)

 11.15 u. Vragen en nabespreking

 11.40 u. Pauze

 11.50 u. Welke ondersteuning wordt geboden?
• Toelichting bij de regionale overlegplatformen
• Programma van de Vlaamse Ouderenraad Lokaal

 12.30 u. Lunch

 13.45 u. Werkwinkels

• Een daadkrachtige seniorenraad 
Samen met enkele panelleden gaat Joris Peeraer dieper in op de knepen van het vak  
en op uw vragen.

• Een leeftijdsvriendelijke gemeente met inspirerende praktijkvoorbeelden uit Londerzeel 
Inleiding en nabespreking met Iris De Mol (VVSG) en Tine Talboom (Zorgloket Londerzeel).

• ‘Inkanteling OCMW in gemeente’ en ‘Decreet lokaal sociaal beleid’ 
Inleider Dirk Van Noten (regionaal medewerker lokaal sociaal beleid – afdeling Welzijn en 
Samenleving) vertelt er u alles over.

• De rol van de lokale dienstencentra 
Inleiders Bianca Pisera (Seniorama), haar collega van LDC OCMW Leuven en Marijke Decoster 
(OCMW Gooik – mobiel dienstencentrum) verduidelijken wat een lokaal dienstencentrum is 
(ontmoetingsplaats bij uitstek) en leggen de link met de seniorenraad.

 15.00 u. Afsluiting met receptie

UITNODIGING
donderdag 4 april 2019

© Sien Verstraeten en 
Vlaamse Ouderenraad

TREFDAG
OUDEREN EN LOKAAL BELEID

Inzetten op participatie

Als oudere inwoner of als ouderenraad wilt u graag mee vorm geven aan het lokaal beleid.  
Ouderen willen meepraten én meedoen. Participatie aan het beleid kan op vele manieren.

We organiseren trefdagen voor voorzitters en leden van lokale ouderenraden, leden van de Regionale 
Platformen- en Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO en ISO), schepenen en ambtenaren 
ouderenbeleid: een leerrijk inspiratie- en ontmoetingsmoment.

https://departementwvg.be/ouderen-lokaalbeleid-vlaamsbrabant

