LOIS levert zijn donateurs:
Een magazine. Deze verschijnt
zes keer per jaar, waarvan twee
themanummers zijn, met informatie over landelijke ontwikkelingen, achtergrondinformatie
bij actuele vraagstukken en
informatie van donateurs over
interessante ontwikkelingen in
hun gemeente;
Bijeenkomsten en themadagen.
Afwisselend houden wij jaarlijks een landelijke themadag
of regionale themamiddagen
waarbij een actueel onderwerp
behandeld wordt en ervaringen
worden uitgewisseld. Eenmaal
in de twee jaar houden wij een
landelijke Themadag. In het andere jaar houden we themamiddagen in verschillende regio’s in
het land. Hier wordt een actueel
onderwerp behandeld en wor-

den ervaringen uitgewisseld met
andere donateurs in de regio. De
deelname aan deze bijeenkomsten zijn voor onze donateurs;
Themabijeenkomsten op
verzoek. Verlangt een adviesorgaan, desgewenst samen met
andere adviesorganen, een themamiddag over een door betrokkene aangegeven onderwerp,
dan komen wij zo mogelijk graag
naar u toe;

Vraagbaak door middel van persoonlijke gesprekken, telefoon of
e-mail;
Website www.loisweb.nl. Naast
informatie over de organisatie en
de werkzaamheden van het LOIS
vindt u hier interessante links en
het nieuwsbrievenarchief.

Introductiecursus
Daarnaast bieden wij een cursus
aan ten behoeve van het advieswerk. Deze cursus is gericht op
beginnende adviesorganen.
Ze kan echter worden aangepast
voor reeds langer bestaande adviesorganen. Ze bestaat uit zes
modulen, die ook als afzonderlijke thema’s gehanteerd kunnen
worden. De modulen zijn:
• verantwoordelijkheid van de
gemeente voor ouderenbeleid;
• het gemeentelijk besluit-		
vormingsproces;
• organisatie van beïnvloeding;
 stappenplan: hoe kom je tot
beïnvloeding;
• netwerkvorming: samen-		
werking met anderen;
• effectief adviseren.

Contact en secretariaat: Stichting LOIS - Brummelkampen 20 - 9407 RT Assen
Tel. 0592 330189 email: stichting.lois@worldonine.nl www.loisweb.nl

Stichting LOIS stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan alle adviesorganen
en individuen, die gemeenten adviseren over ouderenbeleid. Daarnaast levert
LOIS ondersteuning in de vorm van informatie over onderwerpen, die van belang
zijn op het gebied van ouderenbeleid en het functioneren van die adviesorganen.

Informatie
centrum
Seniorenbeleid
Stichting Landelijk
Ondersteunings- en
Informatiecentrum
Seniorenbeleidsadvisering

Ouderenbeleid kan niet
zonder ouderen!
Ouderenbeleid kan alleen
maar vorm krijgen als de
gemeentelijke overheid zich
laat adviseren door senioren.
Er zou in iedere gemeente een
Seniorenraad moeten bestaan!

Ouderenbeleid is van
belang!
De meer dan 3 miljoen gepensioneerden in Nederland hebben een belangrijke plaats
in de samenleving. Participatie in de samenleving is van grote betekenis zowel voor
de oudere zelf als voor de samenleving als geheel. Ouderen raken meer aangewezen
op de wijk. Velen kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan de wijk.

Gemeenten hebben een belangrijke taak!
Zorg wordt minder toegankelijk. Met het stijgen
der jaren worden ouderen steeds meer afhankelijk
van welzijn, zorg, wonen en (openbaar) vervoer.

Van gemeenten mag dan ook worden verwacht,
dat zij bijzondere aandacht hebben voor
ouderenbeleid.

Ouderenbonden moeten het als
hun taak zien het gemeentelijk
beleid aandachtig te volgen en
via Seniorenraden adviezen te
geven aan de gemeenten

Het LOIS
wil daarbij
ondersteunen!
Stichting Informatiecentrum
Seniorenraden (LOIS) wil
sinds haar oprichting in 1999
al diegenen en organisaties
ondersteunen, die gemeenten
adviseren over ouderenbeleid.
Zij stelt zich ten doel: het
bevorderen van de kwaliteit van
het ouderenbeleid en van de
effectiviteit van de advisering.
LOIS is een zelfstandige
stichting, bestaande uit
deskundige vrijwilligers.

