Oproep aan 60-plussers, denk mee, blijf op de hoogte, word lid
van ons netwerk
Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord zoekt 60-plussers die de mening
van ouderen onder de aandacht willen brengen
Wie zijn wij? Het Ouderenberaad Zorg & Welzijn is een groep ervaren vrijwilligers die wil
dat er mét ouderen wordt gesproken en niet óver hen. Wij geven daarom gevraagd en
ongevraagd advies aan organisaties, instellingen en opleidingen op het gebied van Zorg en
Welzijn en Wonen. Via de Raad van Ouderen komen onze adviezen ook bij de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook dragen wij bij aan onderzoeks- en
innovatieprojecten.
Wat is ons doel? De kwaliteit van leven van ouderen bevorderen door te participeren in
onderzoek, onderwijs en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg
voor ouderen.
Netwerk Ouderenberaad
We willen niet alleen de meningen en ervaringen van ouderen binnen het Ouderenberaad
Zuid-Holland Noord inbrengen, maar juist ook van andere ouderen in onze regio. Daarvoor
willen we een Netwerk oprichten. Dit doen we in nauwe samenwerking met de
masteropleiding Vitality and Ageing en de afdeling Ouderengeneeskunde van het LUMC.
• Wilt u enkele keren per jaar meedenken over actuele onderwerpen die ouderen
aangaan?
• Wilt u uitnodigingen krijgen voor bijeenkomsten over interessante onderwerpen
voor ouderen in de regio?
• Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen?
Word dan lid van het Netwerk Ouderenberaad!
Bent u enthousiast en wilt u zich aanmelden? Dat kan door onderstaande stook in te vullen
en op te sturen naar Ouderenberaad, Hippocratespad 21, 2300 RC, Leiden t.a.v. Patricia
Niekerk. U kunt ook een e-mail te sturen naar ouderenberaad@lumc.nl of bellen naar
071526 86 55 (op ma, do, vr van 8.30 uur tot 12.00 uur)
Voor meer informatie over het Ouderenberaad en voorbeelden van onze activiteiten, bekijk
onze website www.ouderenberaadzuidhollandnoord.nl
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