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Doelgroeppanelleden ‘100, uw welzijns- en zorgnetwerk’ 
 

Netwerk 100 bestaat uit 17 organisaties uit de zorg, het welzijn en het onderwijs uit de regio 

Nijmegen. Denk hierbij aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, welzijnsorganisaties, 

huisartsenorganisaties, onderwijsinstellingen en apothekersverenigingen. In het netwerk 

ontwikkelen ouderen en organisaties samen nieuwe vormen van zorg en welzijn.  

 

In het Doelgroeppanel van Netwerk 100 denken ouderen op vrijwillige basis mee over deze 

projecten. Zij werken actief mee bij thema’s als wonen, mobiliteit en zingeving. De leden 

behartigen zo de belangen van de ouderen.  

 
Voor het Doelgroeppanel zoeken wij: 

twee nieuwe leden 
 

Wat doet het Doelgroeppanel? 

 In gesprek gaan met de organisaties van het netwerk over hoe ouderen in kwetsbare 

posities ondersteund kunnen worden. 

 Beoordelen van (project)voorstellen en nieuwe vormen van dienstverlening en waar nodig 

verbetersuggesties doen. 

 Laten zien hoe de invloed van ouderen bijdraagt aan onderwijs, zorg en welzijn. Denk 

daarbij aan overleg met bestuur over het beleid van het netwerk, meedenken in het 

onderwijs, etc. 

 In gesprek gaan met andere ouderen uit alle lagen van de samenleving, om signalen op te 

vangen over welzijn en zorg. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken u als u: 

 65 jaar of ouder bent; 

  zich betrokken voelt bij problematiek van kwetsbare ouderen; 

 eventueel ervaringskennis hebt op het gebied van dementie; 

 enthousiast bent over vernieuwingen in ouderenzorg en -welzijn; 

 persoonlijke situaties van ouderen kunt vertalen naar wat er nodig is in beleid en projecten; 

 tijd en motivatie hebt voor overleg, o.a. met het Doelgroeppanel, de Klankbordgroep, 

werkconferenties en de organisaties van het netwerk;  

 bij voorkeur woonachtig bent in de regio Nijmegen (hoeft niet in de stad Nijmegen te zijn). 

 

Wat bieden wij?  

Wij bieden u een interessante en dynamische omgeving. U neemt deel aan boeiende vergaderingen 

met andere doelgroeppanelleden, maar ook met professionals, management en bestuurders van 

diverse organisaties en instellingen. Daarnaast krijgt u bij het panel de kans om uw ervaring en 

kennis in te zetten voor het welzijn van andere ouderen in de samenleving. Voor de vaste 

vergaderingen van het Doelgroeppanel is een vrijwilligersvergoeding van toepassing. Om u de kans 

te geven om te ervaren hoe het is om te werken in het panel, kunt u gerust een aantal 

bijeenkomsten of vergaderingen bijwonen. Wij bieden u daarbij passende  coaching en begeleiding 

aan. 

 

Geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met Joanna van den Bergh of Els Bremer, via (024) 36 65 017. 


