16 februari 2007

Uitnodiging
Staten-generaal voor een betere opvang en
begeleiding van verkeersslachtoffers
Vlaams Parlement – Hertogstraat
1011 BRUSSEL

De minister-president van de Vlaamse Regering
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen

Op vraag van de verkeersslachtoffers engageerde de Vlaamse Regering zich in haar regeerakkoord om:
• initiatieven te ondersteunen die zich richten op een betere opvang en begeleiding van jonge verkeersslachtoffers;
• een zorgzame, integrale en efficiënte ondersteuning te bieden aan elk verkeersslachtoffer in Vlaanderen.
Daarom organiseren Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, en de Vlaamse ministers Inge Vervotte en
Kathleen Van Brempt de staten-generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers.
Er werden hiervoor negen thematische werkgroepen opgericht die onder de leiding van een stuurgroep concrete aanbevelingen
hebben uitgewerkt voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. Deze aanbevelingen worden op de statengeneraal van vrijdag 16 februari voorgesteld en getoetst aan de visie en de ervaring van de deelnemers.

Programma
9.00 – 09.30 uur Ontvangst
9.30 – 10.30 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter, de heer Guido Knops, voorzitter van de stuurgroep, directeur
bij de Koning Boudewijnstichting.
Inleiding tot het thema
10.30 – 11.30 uur Voorstelling van de aanbevelingen van de werkgroepen
- psychosociale hulpverlening: prof. Ivo Aertsen, KULeuven
- medische zorg: dr. Jan Stroobants, diensthoofd Spoedgevallen ZNA Middelheim, voorzitter
Belgian College of Emergency Physicians
- re-integratie: Christine De Vrieze, netwerkcoördinator NAH Oost-Vlaanderen en
afgevaardigd bestuurder van Horizon-nah vzw
- mobiliteit: prof. Jan Pauwels, KULeuven
11.30 – 11.45 uur Koffiepauze
11.45 – 12.45 uur Voorstelling van de aanbevelingen van de werkgroepen:
- politie: prof. Frank Hutsebaut, KULeuven
- justitie: Els Sneiders, attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie,
dienst Justitiehuizen
- verzekeringen: prof. em. Hubert Claassens, KULeuven
- veroorzakers: prof. Paul Ponsaers, Universiteit Gent

12.45 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.30 uur Reacties door beleids- en terreinactoren
Panelgesprek gemodereerd door Betty Mellaerts
Met:
Dr. Joël Boydens, Medische directie Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Frans Heylen, voorzitter Federatie Autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk
Herman Bliki, directeur-generaal bij de Algemene directie Bestuurlijke Politie
Een vertegenwoordiger van het parket-generaal
Fons Leroy, administrateur-generaal VDAB
Jos Theunis, afdelingshoofd bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
René Dhondt, algemeen directeur Assuralia
Luc Van Roye, directeur Nederlandstalige Kamer van de Vereniging Openbare Verzorgingsinstellingen vzw
Een vertegenwoordiger van het Departement Onderwijs en Vorming
15.30 – 16.15 uur Slotgesprek met Yves Leterme, Vlaams minister-president, Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen.
16.15 – 16.30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
16.30 – 17.30 uur Receptie
Vanaf 1 februari 2007 kunt u meer informatie vinden op de website www.mobielvlaanderen.be/statengeneraal. Ook het eindrapport van de stuurgroep zal op die site geplaatst worden.

Wanneer?

Vrijdag 16 februari 2007

Inschrijven?

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 9 februari. Deelname is gratis.
Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf u daarom zo
snel mogelijk in met de antwoordkaart of stuur een e-mail met alle
gegevens naar: carine.dekerpel@mow.vlaanderen.be.

Waar?

Vlaams Parlement
Hertogstraat 2, 1011 BRUSSEL
Het Vlaams Parlement ligt in het hart van Brussel en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De gebouwen van het Vlaams Parlement liggen op ongeveer tien minuten wandelen van het Centraal
Station, op 200 meter van de metrohalte Madou en op 400 meter van
de metrohalte Kunst-Wet. Bus 65 en 66 stoppen in de omgeving van
het Vlaams Parlement (uitstappen aan halte Drukpers).
De ingang van het Vlaams Parlement bevindt zich op de hoek van de Hertogstraat en de Drukpersstraat.
Als u met de auto komt, moet u er rekening mee houden dat parkeerplaatsen in Brussel schaars zijn. De dichtstbijzijnde parkeergarage ligt in de Wetstraat.
Personen met een handicap kunnen op aanvraag de ondergrondse parkeergarage van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht op het nummer 02 552 15 14.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de staten-generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers kunt u terecht bij:
Dirk Verhoeven
Vlaamse overheid,Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 553 71 40 • Fax 02 553 71 08 • E-mail: dirk.verhoeven@mow.vlaanderen.be

Inschrijvingskaart
Voor- en achternaam ................................................................................................................................
Titel of functie .......................................................................................................................................
Organisatie ............................................................................................................................................
Straat en nummer ....................................................................................................................................
Postnummer en gemeente ..........................................................................................................................
Telefoonnummer .....................................................................................................................................
E-mailadres ...........................................................................................................................................
Stuur deze inschrijvingskaart voor vrijdag 9 februari 2007 naar Carine De Kerpel, Vlaamse overheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 BRUSSEL,
of fax ze naar het nummer 02 553 71 95.
U kunt de gegevens op deze kaart ook e-mailen naar carine.dekerpel@mow.vlaanderen.be.

