
 

Website: ouderenberaadzuidhollandnoord.nl E-mail: ouderenberaad@lumc.nl 
Tel: 071 - 526 8655 (op ma, di, do van 9.00 uur tot 13.00 uur) 

 

OP DIT MOMENT ZIJN ER GEEN VACATURES: 
Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn ZH N zoekt NU GEEN NIEUWE LEDEN. 

Het Ouderenberaad zet zich in om de ouderen te betrekken bij de verbetering 
van zorg en welzijn. 

De huidige leden spannen zich in om de stem van ouderen nadrukkelijk te laten 
horen aan wetenschappers, beleidsmakers en andere betrokkenen in de regio. 
 
Wie zijn wij: 
Het Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord stelt zich ten doel 
regionale knelpunten in wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te 
inventariseren en te analyseren en zo mogelijk oplossingen aan te dragen. Deze 
oplossingsrichtingen worden omgezet in voorstellen voor wetenschappelijk 
onderzoek en innovatie en in adviezen bij het ontwikkelen van beleid. Het 
voorbereidend en uitvoerend werk wordt gedaan in verschillende werkgroepen, 
die gevormd worden door de leden van het Ouderenberaad. 
Gezamenlijke kennis en competenties 
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. 
 
Wij vragen van u: 

• U bent minimaal 60 jaar oud. 
• U heeft enige kennis van de gezondheidszorg, 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 van de 
werkgroepen. 

• U kunt zich inleven in de leefwereld van kwetsbare ouderen. 
• U kunt goed samenwerken, maar ook zelfstandig activiteiten uitvoeren. 
• U bent vaardig met de PC, voor e-mailverkeer en voor het opzoeken van 

informatie op internet. 

http://www.ouderenberaadzuidhollandnoord.nl/Home/
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Meer informatie: 
Wilt u meer informatie over het Ouderenberaad, zie website. 

 
 


