Colloquium
Een pact tussen generaties
MEER SOLIDARITEIT DOOR ONTSPANNEN LOOPBANEN EN VOLWAARDIGE PENSIOENEN
Mieke Vogels - fractieleidster Vlaams Parlement, Eva Lauwers
en Kristof Calvo - woordvoerders van Jong Groen, GRAS - de
groene studenten van de UGent, en Hugo Van Dienderen -

PROGRAMMA

voorzitter Groen!Plus nodigen uit.

ZATERDAG 24 NOVEMBER,
10U TOT 17U30, GENT
Met haar zogenaamd generatiepact heeft de paarse
regering niet echt de solidariteit tussen de generaties
versterkt. Jong Groen! en Groen!Plus willen dat wel.

VOORMIDDAG
Welkom vanwege Kristof Calvo (Jong Groen!) en
Hugo Van Dienderen (Groen!Plus)
Strategische keuzes over solidariteit; het politieke kader.
Dirk Geldof (Politieke Cel Groen!)
Solidariteit tussen generaties versterken als antwoord op vergrijzing. Peter Thyssen (UA, auteur van ‘Babybom? Draagvlak van de

Om te beginnen willen we te weten komen hoe mensen

intergenerationele solidariteit’).

uit de academische wereld , uit gespecialiseerde instellingen en uit het middenveld in een periode van vergrijzing
de loopbanen en de pensioenen zien. Welke rol geven zij
aan de overheid, de sociale partners en het individu?

De budgettaire uitdaging van de vergrijzing en de betaalbaarheid
van de pensioenen. Saskia Weemans (Federaal planbureau).
Hoe solidariteit versterken? Gilbert De Swert (voormalig directeur
Studiedienst ACV, auteur van ’50 grijze leugens’)

Uiteraard zal er bij elk programmaonderdeel heel wat
ruimte zijn voor reacties van de aanwezigen. Daar zul-

NAMIDDAG

len de dagvoorzitters Elke Decruynaere (Jong Groen!) en

Van langer werken naar ontspannen loopbanen: een kwestie van

Hugo Van Dienderen (Groen!Plus) voor zorgen.

tijdsparen of tijdsrechten?
Tijdsparen op maat van het individu als oplossing voor andere

We hopen op een goede mix van deelnemers: jongeren,

loopbanen? Philippe Colle (Assuralia)

tussengeneratie en ouderen, leden en niet-leden van
Groen! Met het aangeboden materiaal zal een werkgroep

Naar een levensloopbaan op basis van tijdsrechten. Chris Serroyen

van Jong Groen! en Groen!Plus een eigen solidaire visie

(directeur studiedienst ACV)

uitschrijven en aan de instanties van Groen! voorleggen.

Hoe kijkt het middenveld naar solidariteit tussen generaties?

Vanuit deze sociaal-ecologische visie kan onze parle-

Bie Vancraeynest (stafmedewerkster Vlaamse Jeugdraad)

mentaire fractie het toekomstige regeringswerk ter zake

Hervé Devos (coördinator ABVV senioren)

kritisch benaderen.

Christel Verhas, directeur studiedienst Gezinsbond
Wouter De Vriendt (Kamerlid Groen!) rondt af

Groen!Plus en Jong Groen! organiseren dit colloquium
in samenwerking met GRAS in auditorium C, op de

Campus Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg
2, 9000 Gent. GRAS is de Jong Groen! afdeling aan
de universiteit Gent. Groen!Plus verenigt leden van
Groen! boven 55 en JongGroen! onder 31 jaar. Meer
info over Groen! en verwijzing naar JongGroen! en
Groen!Plus: http://www.groen.be/

MIEKE VOGELS
FRACTIELEIDSTER GROEN! VLAAMS PARLEMENT

Hoe
INSCHRIJVEN
'HHOQDPHLVJUDWLV,QVFKULMYLQJYRRUQRYHPEHULVQRGLJ9RRUHHQîLQNELRORJLVFKHQHYHQWXHHOYHJHWDULVFKEURRGMHYUDJHQZHb:HVWDUWHQ
PHWHHQNRSNRIíHRIWKHHHQHLQGLJHQPHWHHQUHFHSWLH
Inschrijving via e-mail : solidariteit@groen.be Of per post: Hugo Van Dienderen, Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen. Graag vermelden of je
broodjes wenst en eventueel kinderopvang. Als je niet kan komen, kan je wel teksten en een verslag liefst elektronisch opvragen.

BEREIKBAARHEID
Per trein/tram: Met de trein vanuit station ‘Gent-St-Pieters’ neem je tram 1,10,11 of 12 tot de 5de halte ‘Verlorenkost’. Om de hoek loopt u de ‘SintKwintensberg’ omhoog. Helemaal boven bevindt zich de hoofdingang van de Blandijn.
Per auto: Vanuit Antwerpen of Kortrijk (autoweg E17) of Brussel of Oostende (autoweg E40): Afrit Gent-centrum nemen (rechts blijven rijden) en
dan de afrit “andere richtingen” volgen. Aan de lichten slaat u links af (onder de viaduct) waarna u op de stadsring komt. Aan de tweede lichten,
het kruispunt van de heuvelpoort, slaat u rechtsaf, de Overpoortstraat in. U rijdt rechtdoor, voorbij het Sint-Pietersplein, naar de Sint-Pietersnieuwstraat. De eerste straat links is de Blandijnberg .

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam, voornaam en functie en of vereniging …………………………………….....................................................................................………………………....................
Adres ....................………………………………………………………………………………….….............................................................................................................................
Telefoon ................................................................... E-mail ............................................................……………………………..........................................................
Wenst broodje(s) ja / neen
wenst kinderopvang voor : (naam en leeftijd van kinderen vermelden)
......................................................................................................................................................................................................................................................
Ik kan niet komen, maar wil een verslag ja / neen

