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Uitnodiging

Seniorenconferentie 
'Heft in eigen hand!'

Hoe oefenen we invloed uit op 
gemeenten, maatschappij en politiek?

Donderdag 9 juni van 13.30 tot 17.00 uur

Cultuurhuis de Klinker, Winschoten
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Seniorenconferentie 'Heft in eigen hand!'

De groep senioren wordt nog altijd groter en is daarmee een essentieel 

onderdeel van onze maatschappij. Hoe komt het dan dat deze groep toch 

aan invloed inboet, koopkracht verliest en dat welzijn en welbevinden 

achteruit gaan? Tijd om het heft weer in eigen handen te nemen!

Praktische informatie

• Donderdag 9 juni van 13.30 tot 17.00 uur

• Cultuurhuis de Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251 te Winschoten

• Er is voldoende parkeergelegenheid.

Inhoud programma

Hoe kunnen we invloed uitoefenen bij gemeenten, maatschappelijke 

organisaties, bedrijven en in de politiek? Wat is het nut van beïnvloeding 

en welke goede voorbeelden zijn er?

Aanmelden kan nog steeds

U kunt zich tot uiterlijk 3 juni aanmelden bij Rosalie Visser 

van Zorgbelang Groningen, r.visser@zorgbelang-groningen.nl,

o.v.v.: aanmelden seniorenconferentie.

Graag tot ziens op 9 juni!

Toegang 
is gratis

Bij deze conferentie werken we samen met lokale 
organisaties die in de provincie Groningen opkomen 

voor de belangen van senioren zoals KBO-PCOB.



Programma

13.00 uur Inloop 

13.30 uur Opening en welkom door dagvoorzitter 

 Wycher van den Bremen (gedragsgenerator)

13.50 uur Jan Waaijer (voormalig burgemeester)

 Titel: Burger-bestuur-samenleving: Bermuda driehoek.

 Niet wegduiken maar optreden 

14.20 uur Dagvoorzitter

14.25 uur Berend Hoekstra (voormalig burgemeester)

 Titel: Wie is de politiek?

14.55 uur Pauze

15.15 uur Dagvoorzitter

15.20 uur Elles Bulder (lector Leefomgeving in Transitie 

 aan de Hanzehogeschool Groningen)

 Titel: Wat kunnen we leren van bewoners-

 initiatieven als het om participatie gaat?

15.50 uur Dagvoorzitter

16.10 uur Afsluiting door voorzitter zaVie Tjaaktje Bakker

16.15 uur Afsluiting met hapje en drankje

Tijdens dit programma zal Krzysztof Groen 

optreden als zanger-gitarist. Meer informatie over dagvoorzitteren sprekers op deachterzijde

www.zavie.nl  |  info@zavie.nl  |  050 571 3999
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De sprekers

Wycher van den Bremen

Wycher van den Bremen (1954) bracht de eerste 11 jaar van zijn leven in Winschoten door. Hij is 

inmiddels gepensioneerd bij Lentis; werkte daar ruim 30 jaar in gezondheidsbevordering en preventie. 

De laatste 10 jaar is hij coach en directeur van Gedragsgenerator (www.facebook.com/gedragsgenerator). 

Hij houdt zich binnen Gedragsgenerator bezig met praktische projecten om kwetsbare mensen weer de 

regie over hun eigen leven te laten krijgen. De presentatie van die projecten is altijd net even anders... 

Elles Bulder

Dr. Elles Bulder is lector Leefomgeving in Transitie bij Kenniscentrum NoorderRuimte aan de 

Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat doet onderzoek naar de leefomgeving in Noord-Nederland die 

onder invloed staat van demografische veranderingen en aardbevingen en de gevolgen die dit heeft op de 

(ervaren) leefbaarheid. Bewoners zijn bij uitstek deskundig als het gaat om hun leefomgeving. Daarom 

staan zij, hun initiatieven en hun relatie met overheden en organisaties vaak centraal in het onderzoek 

van het lectoraat.

Jan Waaijer

Jan Waaijer was gedurende 33 jaar burgemeester in 6 gemeenten en zet zijn ervaringen in voor nieuwe 

andere zaken. Mensen tot hun recht laten komen is zijn drijfveer. Nu is hij actief als voorzitter van Job 

Hulp Maatje Zoetermeer, bestuurslid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid Holland, voorzitter Raad 

van Toezicht Groene Hart Verbinders, voorzitter Stichting wetenschappelijke biografie Groen Van 

Prinsterer, lid van Maatschappelijke Adviesraad Gevangenzorg Nederland en lid van de Advies Raad 

Defensie Helikopter Commando Vliegbasis Gilze Rijen.

Berend Hoekstra

Berend Hoekstra is geboren op 27 augustus 1953 te Noorderhoogebrug op een veehouderij en heeft 20 

jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt als docent wiskunde en scheikunde en als leidinggevende. 

Daarnaast was hij 7 jaar wethouder in Haren met in de portefeuille ruimtelijke zaken en gezondheidszorg 

en was 13 jaar burgemeester in Leek. Nu is hij gepensioneerd en actief als voorzitter van o.a. Promotie 

Platform Leek, Historische Kring Leek, Dijk Weering Fonds Midwolde, Koetsentocht commissie Nationaal 

Rijtuig museum Nienoord, Stichting Molen de Hoop Haren en de Commissie integratie activiteiten Norg 

en is hij buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
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