
Een cursus in 2 of 5 dagdelen.
Durft u er uw hand voor in het vuur te steken dat wonen, zorg en welzijn 
voor ouderen zal blijven bestaan zoals het nu is? En denkt u van een 
zorgeloze oude dag te kunnen gaan genieten? Reken er maar niet op! Er 
zijn steeds meer geluiden en maatregelen die de kant opgaan van zelf 
zoveel mogelijk zaken regelen. Onder de aanstormende generatie ouderen 
bestaat steeds meer tegenzin om de laatste levensdagen in een ver-
pleegtehuis te slijten. Wat gaat er verder spelen richting 2030?
Stilzitten is geen oplossing, vandaar deze cursus 80•in•30: Ouderen gaan 
goed toegerust op weg naar 2030. De cursus roept op om samen en 
lokaal in actie te komen. 

Voor wie is deze cursus bedoeld?
De cursus in 2 dagdelen is voor ‘koplopers’ onder ouderen, die openstaan 
voor nieuwe initiatieven. Ouderen die niet blijven steken in gemop-
per over bezuinigingen, maargemotiveerd zijn om aan de slag te gaan 
met een lokaal initiatief op het gebied van wonen,welzijn en zorg voor 
kwetsbare ouderen. De cursus is ook geschikt voor ouderen die sameneen 
regionaal netwerk willen vormen van kritische ouderen. 

De cursus in 5 dagdelen is voor gemotiveerde, mondige ouderen. Mensen 
met verschillende opleidings- en beroepsachtergronden, die veel leven-
servaring hebben en in staat zijn om hun eigen capaciteiten tijdens de 
cursus aan te boren. Deze cursisten willen lokaal of regionaal  activitei-
ten ontwikkelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

Wat gaat u in de cursus doen?
U maakt kennis met gelijkgestemden in uw eigen omgeving, met ouderen 
die zichverantwoordelijk voelen voor de samenleving. Sprekers geven in-
teressante inleidingen, erworden workshops gegeven en er is veel ruimte 
voor vragen en discussies. Met nieuwverkregen inzichten en een nieuw 
netwerk ontdekt u hoe u de opgedane kennis in praktijk gaat brengen. 
Hoe u onder eigen regie een lokaal of regionaal initiatief kunt starten. 
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