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GIA – Datgene wat ons bindt 
Dit is een bijeenkomst in het kader van de gemeen-
schappelijke integratieagenda: “Datgene wat ons 
bindt”. De gemeenschappelijke integratieagenda is 
een handreiking voor gemeenten. Deze kunt u down-
loaden via www.forum.nl/integratieagenda. 
 
De handreiking beoogt meer samenhang te creëren 
tussen de activiteiten van Rijk en gemeenten op het 
gebied van integratie. Gemeenten en Rijk kunnen zelf 
bepalen hoe en op welke wijze men de handreiking 
wil gebruiken in hun beleid. De gemeenschappelijke 
integratieagenda is te gebruiken bij het vormgeven 
en uitvoeren van integratiebeleid. Naast een visie op 
integratiebeleid bevat de agenda ook concrete hand-
vatten om mee aan de slag te gaan.  
 
De gemeenschappelijke integratieagenda is een le-
vend document. Steeds weer wordt de agenda aan-
gepast aan actuele ontwikkelingen, praktijkervarin-
gen en veranderende inzichten. Om dit proces te sti-
muleren, worden thematische bijeenkomsten geor-
ganiseerd voor personen en organisaties die lande-
lijk, lokaal of regionaal werken op dit terrein. De co-
ordinatie hiervan is in handen van FORUM, Instituut 
voor Multiculturele Vraagstukken. Het gaat om 63 
themabijeenkomsten in de verschillende provincies 
over een periode van drie jaar. De organisatie van de 
bijeenkomsten is in handen van provinciale instellin-
gen, ondersteund door FORUM.  
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Voor meer informatie 
over de GIA  
bijeenkomsten: 
  
www.forum.nl/ 
integratieagenda 
 
Voor overige vragen op 
het gebied van  
integratie(beleid): 
 
FORUM 
Servicecentrum  
Integratie 
Tel: 0302 974 278 
@: a.saaltink@forum.nl 
W: forum.nl/si 
 
 
telefoon 030 -2974123 
e-mail si@forum.nl  
http://si.forum.nl Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ACB Kenniscentrum in samenwerking met 

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk 
gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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  Ouderenzorg & diversiteit 

Datum:   woensdag 19 januari 2011  

Tijdstip:   13:30 – 17:30 uur 

Locatie:    MFA Mare Nostrum, Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar 

Mare Nostrum is gevestigd in de wijk de Mare 

Vanaf het Station Alkmaar te bereiken via stadsbus 2, via Station Alkmaar Noord via 

stadsbus 4. Voor beide geldt: uitstappen bij Laan van Bath  

 

 

MAATOPLOSSINGEN 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  

fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 

macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt hu-

mo sed ut, macto, meus. 

WEBOPLOSSINGEN 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

duis. Wisi regula eum consectetuer 

ut mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  

et tincidunt humo sed ut. 

Ouderenzorg alleen voor  
autochtonen?  
 
Nederland vergrijst: dit geldt voor 
autochtoon en allochtoon. Buurten 
‘verkleuren‘, maar geldt dit ook voor 
het zorgaanbod en hoe zit het met de 
zorgvraag? Klopt het dat de  
ouderenzorg vooral gericht is op de 
autochtoon? Hoe zorg je ervoor dat 
ook de allochtone ouderen zich thuis 
voelen bij het zorgaanbod en er actief 
gebruik van maken?  
 
Er zijn zorginstellingen die er in zijn 
geslaagd aantrekkelijk te zijn voor 
een veel bredere groep bewoners dan 
alleen de autochtoon. Hoe zijn zij 
daarin geslaagd?  
 
Een aantal Noord‐Hollandse  
gemeenten hebben het voortouw  
genomen allochtonen bij het  
ontwikkelen van het  
(ouderen)zorgbeleid te betrekken. 
Waarom hebben ze dit gedaan en wat 
hebben ze of willen ze bereiken en 
met wie? Waarom is de rol van de 
gemeente in dit proces cruciaal? 
 
 

Sprekers uit de Noord‐Hollandse praktijk:  

• Lokaal bestuurder: dhr. Wim van Veen, wethouder Alkmaar;  

• Een expert op het gebied van interculturalisatie en diversiteit mbt de zorg voor 

ouderen;  

• Een verantwoordelijk bestuurder van een zorginstelling:  

dhr. Jos Boom van Magenta Zorg.  

De sprekers informeren u over hun ervaringen: hoe kunnen de diverse actoren elkaar 

ondersteunen en versterken en hoe zien zij hun rol en verantwoordelijkheid ten  

opzichte van de praktijk van de ouderenzorg in relatie tot diversiteit?  

 

Op deze conferentie geven wij u handvatten mee zodat u zelf stappen vooruit kunt 

maken. De bijeenkomst wordt geleid door Jan Booij van Jan Booij advies en  

Aad van Fulpen van Herrie Nu! Beiden hebben hun sporen verdiend op het gebied van 

veranderingsprocessen binnen de ouderenzorg, met het begeleiden van gemeenten en 

zorginstellingen en hebben inmiddels grote – internationaal gewaardeerde – ervaring 

op dit terrein. 

 

Houdt u voor actuele informatie over het programma en de locatie de website 

www.acbkenniscentrum.nl en www.forum.nl in de gaten. 

 

Voor wie 
 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor 
beleidsambtenaren en politici van 
Noord‐Hollandse gemeenten alsmede 
voor bestuurders van zorgcentra, 
ouderenbonden en andere  
belangstellenden. 

Programma 

http://www.acbkenniscentrum.nl/
http://www.forum.nl/

