Zin en tijd om je in te zetten voor de positie van ouderen?
Kom het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord versterken.
We zoeken nieuwe leden die zich willen inspannen
om de stem van ouderen nadrukkelijk te laten
horen aan bestuurders, wetenschappers,
beleidsmakers en andere betrokkenen in onze
regio. Vooral Alphen, Kaag en Brasem, Lisse,
Noordwijk en Oegstgeest zijn nu ‘blanco’
gebieden.
Wie zijn wij
We vinden ouderenparticipatie (‘niet over maar mét ouderen’) van groot belang.
Wij brengen daarom als samenwerkingspartner het ouderenperspectief in bij onderwijs,
onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.
Hiermee dagen wij (aanstaande) professionals uit te denken vanuit het belang en vanuit het
perspectief van ouderen zodat zij een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van
leven van ouderen.
Kennis en ervaring
Uitgangspunt is een brede samenstelling van het Ouderenberaad, waarbij de leden
gezamenlijk beschikken over kennis op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn, ervaring
in het netwerken en lobbyen, vaardigheden in het formuleren van oplossingen en
beleidsadviezen en het verzamelen van ervaringen van ouderen, en organisatietalent voor het
houden van gespreksbijeenkomsten. Kennisverbreding en -uitwisseling maken deel uit van
onze manier van werken. Het voorbereidend en uitvoerend werk gebeurt in verschillende
werkgroepen, bestaande uit de leden van het Ouderenberaad.
Wij vragen van u
• U bent minimaal 60 jaar oud.
• U woont binnen onze regio (Duin- en Bollenstreek, Leiden en omstreken, en Alphen en
omstreken).
• U heeft enige kennis van de gezondheidszorg/-onderwijs, of van wonen en welzijn.
• U bent bereid om 8 keer per jaar de vergaderingen van het Ouderenberaad bij te wonen
en daarnaast actief te zijn in een of meer van de werkgroepen.
• U kunt zich inleven in de leefwereld van kwetsbare ouderen.
Interesse?
Ben je mogelijk geïnteresseerd om deel te nemen, of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje
naar ouderenberaad@lumc.nl, dan nemen we contact met je op. Graag vóór 20 juni 2022. Op
onze website staat veel meer informatie over het Ouderenberaad en onze activiteiten.
Bijvoorbeeld ook: wie zijn de huidige leden, en wat is hun achtergrond, waar wonen zij en
welke werkgroepen hebben we?

