
Ouderen gezocht
Platform Ouderen
voor

• Vindt u het leuk om mee te denken over onderzoek naar mensgerichte ouderenzorg?
• Ontvangt u zorg of kent u de ouderenzorg vanuit uw nabije omgeving?
• Heeft u interesse in de belangen van ouderen?
• Bent u betrokken, onafhankelijk, kritisch, creatief en open-minded?
• Wilt u voor een langere periode met ons meedenken (idealiter 3 jaar)?
• Bent u ouder dan 65 jaar?

Is uw antwoord op de bovenstaande vragen ‘ja’? Dan is het platform mogelijk interessant voor u!

In de AWO werken medewerkers van ouderen-
zorgorganisaties, ouderen en onderzoekers samen 
aan mensgerichte zorg voor ouderen. We doen sociaal-
wetenschappelijk onderzoek naar de leefwereld van 
kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis. Voor 
elk onderzoek ontwikkelen we praktisch bruikbare 
werkwijzen en instrumenten, zodat de resultaten uit de 
onderzoeken direct bruikbaar zijn voor de zorgpraktijk. 
De AWO van Tranzo is onderdeel van de Universiteit 
Tilburg. 

We zijn op zoek naar ouderen die deel willen nemen 
aan ons Platform Ouderen. Het Platform Ouderen is 
op initiatief van de AWO gestart in samenwerking met 
drie ouderen. Door middel van het Platform Ouderen 
willen wij ervoor zorgen dat ouderen ons adviseren 
en met ons meedenken over onderzoeken. Daarnaast 
betrekken we ouderen graag bij de ontwikkeling van 
onze producten, zodat deze goed passen bij de behoefte 
en belevingswereld van ouderen. Het platform gaat in 
januari 2022 van start.

Academische Werkplaats Ouderen 
(AWO)

Wordt u onderdeel van ons 
Platform Ouderen?

• Frequentie 4x per jaar een dagdeel 
• 4 uur voorbereiding & flexibele vragen gekoppeld aan lopend onderzoek
• Ontmoetingen vinden plaats in Tilburg, Universiteit campus
• Een reiskostenvergoeding en vrijwilligersvergoeding zijn beschikbaar

Wilt u deelnemen aan ons Platform Ouderen? Mail uw motivatie, iets over uzelf en achtergrond voor 1 december 
naar Aukelien Scheffelaar: a.scheffelaar@tilburguniversity.edu. Ook met vragen kunt u contact opnemen met 
Aukelien Scheffelaar (tel. 013 466 2487). Vervolgens wordt er met een selectie van de geïnteresseerden een 
kennismakingsgesprek gepland, waarna 8-10 kandidaten worden geselecteerd voor het Platform Ouderen. 

Wat wordt van u gevraagd?

Bekijk hier onze blog over het vormgeven 
van Inspraak van ouderen in de werkplaats

www.mensgerichteouderenzorg.nl

BLOG

https://mensgerichteouderenzorg.nl/
http://www.mensgerichteouderenzorg.nl
https://mensgerichteouderenzorg.nl/kennisplein/geen-categorie/blog-inspraak-van-ouderen-in-de-werkplaats-vormgeven-een-interview/

