
 

 

Wil jij je ervoor inzetten dat  ouderen en hun naasten mobiel blijven, kunnen rei-

zen, anderen ontmoeten en mee kunnen blijven doen? Lees dan verder! 

 

Als je ouder wordt dan is ergens naar toe kun-

nen niet vanzelfsprekend. En dat kan weer lei-

den tot eenzaamheid en isolement. Heb jij of 

iemand uit je omgeving hiermee te maken? 

Denk je “Dit kan anders of beter!” En wil jij je 

juist inzetten voor de belangen van ouderen en 

hun naasten/mantelzorgers? Dan is onze Com-

missie Mobiliteit op zoek naar jou!  

Wat ga je doen? 

Samen met anderen leden van de commissie: 

▪ verzamel je informatie en (ervarings)kennis over 

vervoer, toegankelijkheid, sociaal isolement en 

de Omgevingswet; 

▪ verzamel je signalen over wat beter kan en zorg 

je dat deze op de juiste plek terechtkomen; 

▪ werk je plannen uit voor verbetering. Dit kan 

gaan om een korte actie, maar soms is hiervoor 

ook een project nodig; 

▪ zorg je voor de juiste mensen voor project- of 

werkgroepen en voor overleggen met andere or-

ganisaties; 

▪ adviseer je bij het ontwikkelen en uitvoeren van 

(gemeentelijke/provinciale) bijeenkomsten. 

De commissie wordt ondersteund door Carin van de 

Wal en Rosalie Visser van Zorgbelang Groningen. 

 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn drie samenwerkende organisa-

ties die in de provincie Groningen sa-

men met inwoners hun belangen be-

hartigen op het gebied van zorg en/of 

ondersteuning.  

Wat doen we? 

Wij doen afzonderlijk en samen tal van 

activiteiten die eraan bijdragen dat in-

woners beter de regie kunnen voeren 

over hun leven en zorg én beter kun-

nen meedoen in de samenleving. Dit 

doen we bijvoorbeeld met informa-

tieve bijeenkomsten, onderzoek naar 

de ervaringen en wensen van inwoners 

in onze provincie, gesprekken en/of 

projecten met andere partijen.  

(Commissie) Mobiliteit 

Eén van onze onderwerpen is Mobili-

teit. In een gezamenlijke commissie van 

vrijwilligers zetten we ons in voor alle 

belangen op het gebied van 1. Vervoer, 

2. Toegankelijkheid, 3. Sociaal isole-

ment en 4. Omgevingswet.  

 

Gezocht: vrijwilliger die de belan-
gen van ouderen op het gebied 
van mobiliteit wil behartigen. 

 



Wat moet je kunnen en durven?  

Wij kijken samen naar wat bij jou past. Belangrijk is 

dat je het volgende kan en wil:   

▪ samenwerken in een kleine groep mensen op 

basis van gelijkwaardigheid; 

▪ helpen bij het uitvoeren van ideeën en plannen; 

▪ 6 á 7 keer per jaar vergaderen aan de Schweit-

zerlaan 4 in Groningen. 

 

Wat levert het je op?  

Je krijgt een onkostenvergoeding voor werkelijk ge-

maakte reis- en andere kosten. Maar belangrijker 

nog is dat je:  

▪ je kennis en ervaringen in kunt zetten en bij-

draagt aan iets waar anderen wat aan hebben; 

▪ kunt samenwerken, contacten opdoen en zo je 

netwerk kunt uitbreiden. 

Praktische informatie 

Uren per week: 2-4 uur 

Werktijden: in overleg 
 

Meer informatie of geïnteresseerd?  

Bel of mail dan met Zari Mousavi, vrij-

willigerscoördinator bij zaVie:  

▪ telefoon 06 189 956 54/ bij geen 

gehoor: 06 174 174 58 

▪ email z.mousavi@zavie.nl.  
Of met Carin van de Wal, projectleider bij 

Zorgbelang Groningen 

▪ telefoon 06 1547 4422 

▪ email: c.vandewal@zorgbelang-gro-

ningen.nl  

We nemen zo snel mogelijk contact op 

voor een gesprek over wat jij kunt en 

wilt doen. Je bent van harte welkom!  
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