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Vlak voor de zomer, nog een korte PlatformPost, met daarin een oproep 
voor de ontmoetingsdag en voor een voorzitter en secretaris voor het 
landelijk Platform. 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Oproep ontmoetingsdag 
donderdag 12 oktober 2017  

 

De ontmoetingsdag op 12 oktober is een primeur. Het is de eerste 
landelijke ontmoetingsdag voor deelnemers en belangstellenden van alle 
studiekringen in Nederland. We horen graag wat uw ideeën zijn voor 
deze dag! 
 
We zoeken mensen met ervaring/expertise op verschillende 
onderwerpen: 
  

• Tips voor het schrijven van je eigen persbericht voor het werven 
van nieuwe studiekringleden. 

• Tips en uitwisselen interessante websitelinks, boeiende excursies, 
inleiders en onderwerpen. 

• Actief worden bij het landelijk Platform, wat zijn de 
mogelijkheden? 

• Tips voor het aanvragen van subsidie bij je gemeente voor het 
starten van een studiekring. 

• Bespreekbaar maken van fysieke beperkingen in de groep; hoe ga 
je daar mee om, wat kan je zelf doen en hoe kan je het gesprek 
met respect goed voeren? 



 

• Hoe kunnen we omgaan met een deelnemer met toenemende 
geheugenproblemen? Wat kunnen we als groep doen en en hoe 
voer je een gesprek hierover?    

• Tips omgaan voor mensen met gehoorproblemen. 
• Tips omgaan voor mensen met een visuele beperking. 
• Tips omgaan voor mensen met een mobiliteitsprobleem. 
• Wat kan beeldbellen( Facetime/Skypen) toevoegen aan een 

studiekring? 
• Wat kan ik met Facebook en WhatsApp? Hoe werkt het? 
• Opstarten van een nieuwe studiekring: hoe gaat dat in zijn werk? 
• Uitwisseling van ervaringen samen met andere gespreksleiders 

van studiekringen. 
• Goede gespreksleiding: hoe kan ik het leiden van ons 

kringgesprek beter doen en groepsdynamica. 
• Uitwisseling van ervaringen samen met studiekringbegeleiders  
• Eigen onderwerpen 

Zou u mee willen denken over de invulling? Of iets willen vertellen over 
uw ervaringen? We horen graag van u! Daarnaast zoeken we ook een 
inspirerende spreker die veel mensen aanspreekt. Als u een suggestie 
heeft, horen we dat ook graag. 
 
U kunt een mailtje sturen naar Andrea 
Kuijpers (andrea@adkuijpersadvies.nl of info@studiekringen50plus.nl). 

 

 
 

 

Voor het nieuwe landelijk Platform zijn we op 
zoek naar een voorzitter en secretaris die het 

Platform kunnen versterken 
  



Vindt u het belangrijk dat nog meer ouderen invulling kunnen geven 
aan hun nieuwsgierigheid, zich kunnen verwonderen en leren en de 
hersenen fit kunnen houden samen met anderen? Wilt u hier een 
actieve bijdrage aan leveren? Kom dan met andere enthousiaste 
studiekringleden meewerken aan het uitbreiden van het aantal 
studiekringen in Nederland en meldt u aan bij het Platform!    
 
Nu we het afgelopen jaar, dankzij de inspanning van een groep 
enthousiaste mensen, veel zaken hebben opgebouwd, zijn we toe aan de 
lancering van het nieuwe Landelijk Platform Studiekringen50plus. 
 
U heeft ons kunnen volgen via de nieuwe website: 
www.studiekringen50plus.nl. en de berichten van het PlatformPost. 
Inmiddels hebben we vier trainingsdagen georganiseerd, waarin steeds 
andere mensen uit de bibliotheekwereld en welzijnsorganisaties zijn 
bijgeschoold om zelf een studiekring te gaan opstarten. Een 
informatiemap en een draaiboek voor het opstarten van een studiekring 
liggen klaar. Er zijn informatiedagen voor professionals georganiseerd en 
er heeft een ontmoetingsdag voor studiekringleden plaats gevonden. Er 
zijn diverse persberichten in lokale bladen verschenen. Dit heeft 
geresulteerd in de opstart van nieuwe studiekringen, voornamelijk in de 
regio Gelderland en Overijssel. 
 
Ook zijn we aan de slag met het vormen van een nieuw landelijk 
Platform. Het Platform komt te bestaan uit een dagelijks bestuur (DB) en 
vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen die concrete en 
overzichtelijke taken uitvoeren. Dit zijn  bijvoorbeeld de websiteredactie, 
organiseren van de ontmoetingsdag en begeleiden van nieuwe 
studiekringen. Het DB komt vier tot zesmaal per jaar bij elkaar. De leden 
van het DB worden voor vier jaar benoemd, met één mogelijke 
herbenoeming van vier jaar. 
 
Voor het dagelijks bestuur zijn we op zoek naar een voorzitter en 
secretaris. 
 
Voorzitter  
Voor het voorzitterschap van het DB zijn we op zoek naar een 



 

enthousiast persoon die het leuk vindt om de bekendheid van 
studiekringen verder uit te dragen. Iemand die oog heeft voor relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen en daarop kan inspelen, die mensen 
binnen en buiten de organisatie kan binden, kortom iemand die met 
verve de voortrekkersrol voor de komende vier jaar op zich wil nemen om 
de studiekringen landelijk tot een succes te maken. 
 
Past deze omschrijving bij u zelf of kent u iemand in uw omgeving die 
deze functie zou willen en kunnen vervullen? Wij denken aan iemand die 
nog niet zo lang met pensioen is en die nog graag maatschappelijk actief 
wil blijven als vrijwilliger. Wij bieden een reiskostenvergoeding. 
 
Secretaris  
Voor het secretariaat zijn we op zoek naar een enthousiast en kundig 
iemand die van wanten weet en die het Platform kan helpen met het 
opzetten en het beheer van ons adressenbestand en archief. Het is een 
pre als u om kan gaan met computers.  De secretaris is bij uitstek de 
persoon die informatie voor de interne en externe nieuwsvoorziening 
(denk aan de website) kan aanleveren. 
 
De secretaris krijgt praktische ondersteuning  van onze 
ondersteuningsorganisaties Rijnbrink en Spectrum. 
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet, het liefst vóór 1 september as. Wilt u 
uw reactie sturen aan onze projectleider Andrea 
Kuijpers (andrea@adkuijpersadvies.nl). Zij kan u ook nadere informatie 
geven. 
 
Met vriendelijke groet en hartelijk dank voor uw medewerking,   
Antoon Coster voorzitter Landelijke Platform Studiekringen 50plus. 

 
 

 

Informatiebijeenkomst Studiekring Wageningen 
  



 

Kent u mensen in de omgeving voor Wageningen voor wie de 
studiekringen interessant is?  
 
Op 12 september zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden in 
Wageningen. De bijeenkomst is van 15:00 tot 16:30 in de Wielewaag 
(Stationsstraat 32, Wageningen). Erna Roodzant is contactpersoon (E: 
ejroodzant@tele2.nl; T: 0317 450 085). 
  

 

  
 

  

  

  

 

AGENDA 
 
12 september 2017 
Informatieavond Studiekring Wageningen 
Zie bovenstaande bericht 
 
22 september 2017 
Train-de-begeleider Studiekringen50plus 
Meer informatie? Yvonne   Sinkeldam,   
E: yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl 
 
12 oktober 2017 
Ontmoetingsdag 

  

  

  

  

 

 
 

AAN-AFMELDEN 
PLATFORMPOST 
 
Wilt u zich aanmelden of 
afmelden voor de 
Platformpost? Dat kan door 
een mail te sturen naar 
info@studiekringen50plus.nl.  
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