
 
 

 
 

Uitnodiging 

Verkennend gesprek over de inbreng van ouderen  

in het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek 

Datum:  Maandag 14 maart 2022  

Tijd:   10:00u tot 11:30u.  

Locatie:  BMV Mariënvelde, Waalderweg 7 te Mariënvelde 

Over het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek 

Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is een samenwerking van ouderen, zorg- en 

welzijnsorganisaties en gemeenten. Samen werken we aan goede voorzieningen en 

ondersteuning bij het ouder worden in de Achterhoek, lokaal en regionaal. 

Inwoners van de Achterhoek bepalen graag zelf hoe die oude dag eruitziet en wat kwaliteit 

van leven is. Omgaan met gevolgen van het ouder worden vereist veerkracht, persoonlijk en 

als samenleving. Wij werken samen aan het vergroten van die veerkracht. Dat doen we door 

in gesprek te zijn met inwoners, en onder meer door kennis en initiatieven te delen.  

Over de inbreng van ouderen 

De stem van ouderen zelf is onontbeerlijk. Dat we niet praten over ouderen, maar met de 

oudere. Zodat we doorlopend kunnen toetsen of we de juiste dingen doen. En meer gebruik 

maken van de ideeën, wensen en creativiteit van ouderen. Op sommige plekken in het 

netwerk is dit geborgd door deelname van een vertegenwoordiging van cliënt- en 

ouderen(organisaties) in lokale werkgroepen van het netwerk. Op andere plekken en op 

regionaal niveau verdient de inbreng van ouderen meer aandacht. Dat willen we structureel 

en goed inrichten.  

Over het verkennend gesprek 

We gaan graag met u in gesprek over hoe we de inbreng en betrokkenheid van oudere 

inwoners kunnen organiseren, zowel lokaal als regionaal. De volgende vragen komen aan 

bod: 

- Wat is van belang voor het goed organiseren en gebruikmaken van de inbreng van 

ouderen in het Netwerk? Wat heeft het netwerk nodig?  

- “De Achterhoekse oudere” bestaat niet. Hoe zorgen we dat de stem van ouderen vanuit 

verschillende achtergrond, leefsituatie en woongebied gehoord wordt? 

- Hoe zou de inbreng van ouderen in het netwerk vormgegeven kunnen worden? Met een 

panel, adviesraad, deelname aan werkgroepen, gesprek met 

ouderenbonden/seniorenverenigingen, ….? 

- Hoe zorgen we dat we geen dingen dubbel doen? Kunnen we gebruik maken van 

bestaande mogelijkheden?  

- Hoe verbinden we lokale betrokkenheid met regionale inbreng? 

- Hoe vinden we ouderen die actief mee willen denken?  

  



 

 

Aanmelden en meer informatie 

U kunt zich aanmelden via info@netwerkouderenachterhoek.nl. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Loes Koster (zie contactgegevens hieronder). Deel deze uitnodiging 

gerust met andere ouderen in uw omgeving. 

We hopen u te mogen ontvangen op maandag 14 maart 2022! 

 

Loes Koster, netwerkcoördinator (West-Achterhoek), 06 – 47 86 74 14.  

Nadieh Bolink, netwerkcoördinator (Oost-Achterhoek) 

Marloes Bisseling, netwerkondersteuner 
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