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Voor de Klankbordgroep van Netwerk 100 
 

 

Netwerk 100 is een netwerk van 16 welzijns-, zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Nijmegen. 

Deze organisaties denken samen met ouderen na over nieuwe vormen van zorg en welzijn. Het 

doel van het netwerk is het welbevinden, de kwaliteit van zorg voor en de zelfredzaamheid van 

ouderen te verbeteren. Netwerk 100 heeft hiervoor een Doelgroeppanel en een Klankbordgroep.  

 

De Klankbordgroep is een groep ouderen, met verschillende achtergronden, die de 

Doelgroeppanelleden gevraagd en ongevraagd voeden met hun ervaringen en hun visie op 

belangrijke thema’s. Deze ervaringen worden door het Doelgroeppanel gebruikt in diverse 

overleggen met de organisaties van 100.  

 

Klankbordgroepleden werken, op verzoek van de organisaties van het netwerk, vaak ook mee aan 

projecten en het toetsen van nieuwe initiatieven. Voor de Klankbordgroep zijn wij op zoek naar 

nieuwe leden (op vrijwillige basis). 

 

Wat doet de Klankbordgroep? 

• De Klankbordgroep komt driemaal per jaar bij elkaar.  

• De leden gaan met elkaar en met het Doelgroeppanel in gesprek over hoe de 

ondersteuning voor ouderen in kwetsbare posities vorm kan krijgen. 

• Zij voeden het Doelgroeppanel gevraagd en ongevraagd met ervaringen en hun visie op 

belangrijke thema’s. 

• Zij toetsen (project)voorstellen en nieuwe vormen van dienstverlening. 

• Zij gaan in gesprek met andere ouderen, uit alle lagen van de samenleving, om signalen 

over welzijn en zorg op te vangen. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken mensen die: 

• behoren tot de leeftijdsgroep van de doelgroep (minimaal 65 jaar); 

• zelf ervaring hebben met welzijn of zorg, of betrokken zijn bij kwetsbare ouderen; 

• eventueel ervaringskennis hebben op het gebied van dementie; 

• tijd en motivatie hebben voor overleg met de leden van de Klankbordgroep en het 

Doelgroeppanel (driemaal per jaar).  

• bij voorkeur woonachtig zijn in de regio Nijmegen. 

 

Geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met Joanna van den Bergh (projectassistent), via 

netwerk100@netwerk100.nl.  
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