
 

 

Wij wensen jullie het allerbeste voor 2016. Zoals gewoonlijk worden goede voornemens genomen. Wel wij 

hebben er ook één genomen. Ons voornemen is te starten met een trimestriële Nieuwsbrief. Het is de bedoeling 

om de belangrijkste nieuwsjes over onze vzw, als wat er gebeurd voor ons doelpubliek te verzamelen op 1 of 2 

pagina’s. Tevens laten we u via deze info weten waar we staan op beurzen. Buiten deze nieuwsbrief kan je ook 

nog steeds lid worden van ons op facebook, onder Tolbo vzw’de verbindingsagent’.  

Spreekt deze nieuwsbrief je aan en wil je hem dus verder ontvangen. Laat dan iets weten op info@vzwtolbo.be

Een selectie van onze nieuwsjes 

 

De LIJN: Oud nieuws doch ...? De Lijn werkt label 

uit voor scootmobielen Een ‘belofte’ die vermoedelijk 

nooit zal uitgevoerd worden door eender welke 

Vlaamse/Waalse en/of Federale minister in ons 

Belgenland of wel soms?  

Burn Out: Oplossingen vinden voor het 

toenemende aantal langdurig zieken bij 

werknemers, en vooral voor de sterke stijging van 

burn-out en depressie, is absoluut niet makkelijk. 

Professor Elke Van Hoof pleit voor een terugbetaling 

van en een gedegen opleiding in psychologische 

hulp, maar ook voor een andere manier om 

langdurig werklozen te begeleiden. "De overgang 

naar de arbeidsmarkt is veel te bruusk. Er moet veel 

sterker ingezet worden op flexibele 

werkmaatregelen. 

NMBS: De NMBS heeft nieuwe treinen besteld die 

niet toegankelijk zijn voor personen met een 

beperkte mobiliteit. Het Interfederaal gelijke kansen 

centrum herinnert eraan dat toegankelijkheid een 

burgerrecht is, en vindt het onaanvaardbaar dat een 

overheidsopdracht van deze omvang niet voldoet 

aan de toegankelijkheidseisen. Het Centrum en de 

Hoge Raad voor Personen met een Handicap eisen 

al jaren een toegankelijker openbaar vervoer 

Sociale zekerheid: Gebruik de onlinediensten 

om bijslagen te berekenen, simulaties te maken of je 

verschillende dossiers te bekijken. Sommige 

onlinediensten zijn beveiligd. Meld je aan met je eID 

of token om ze te gebruiken. 

Gebruikersoverleg 

Het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte 

en Arbeid werkte mee aan een advies voor de 

Vlaamse regering, waarin 70 acties zijn opgenomen, 

die belangrijk zijn om mensen met een handicap of 

chronische ziekte aan het werk te krijgen of te 

houden: klik op de www.serv.b  
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https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/infos/general/index.htm
http://www.serv.b/


 

 

Logeren in Vlaanderen 
 

 
Bent u op zoek naar informatie over logeren in Vlaanderen? Op de website Vlaanderen 
Vakantieland (externe website)komt u meer te weten over wat Vlaanderen allemaal te bieden 
heeft. Toerisme Vlaanderen biedt op die site niet alleen informatie over slaapgelegenheden, u 
komt er ook meer te weten over evenementen, attracties, restaurants, shops en activiteiten in 
heel Vlaanderen. 

In Vlaanderen verwelkomen al meer dan 500 nachtverblijven fietstoeristen met open armen. 

Elk logies dat erkend en vergund is, komt in aanmerking om het label ‘fietsvriendelijk logies’ te 

bemachtigen. Op de website Vlaanderen Vakantieland vindt u een overzicht van alle 

fietsvriendelijke slaapgelegenheden (externe website). 

Sommige toeristische verblijven leveren speciale inspanningen om een milieuvriendelijk logies 

uit te bouwen. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, zonder toe te 

geven op het vlak van comfort. De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor 

milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Op de website vindt u een overzicht van de Groene 

Sleutel-verblijven in Vlaanderen (externe website). 

Personen met een handicap die een aangepast vakantieverblijf in Vlaanderen zoeken, vinden 

alle informatie in de brochure ‘All In: Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en 

Brussel (externe website)’. U kunt een gratis exemplaar aanvragen bij het Infopunt 

Toegankelijk Reizen. 

 

Wij zijn Dit jaar aanwezig  
 

Studiedag ortho 2020 rond innovatie universiteit Limburg 03.03.2016 

Kangeroebeurs  18&19 03.2016 

Relife beurs Genk van 15 tot 17 april 2016  

 

http://www.vlaanderen-vakantieland.be/
http://www.vlaanderen-vakantieland.be/
http://www.vlaanderenvakantieland.nl/niet-te-missen/lees-en-boek/fietsvriendelijke-logies/index.jsp
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