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Sinds de laatste platformpost eind 2011 is er veel veranderd voor het Gelders Platform omdat
de provincie de subsidiering van organisaties als ons platform geleidelijk heeft stopgezet. De
ondersteuning door Spectrum is daarom ook verminderd. Spectrum heeft gezocht naar
samenwerkingspartners om te helpen bij de ondersteuning van het platform en heeft deze
gevonden in de Rijnbrink Groep, een adviesorganisatie voor bibliotheken en culturele partners
in Gelderland en Overijssel.
Het Gelders Platform moet meer op eigen benen staan en zelf financiering zoeken. Tevens zijn
in de loop van 2012/2013 de voorzitter en de secretaris afgetreden. Begin 2014 heeft het
platform een oproep gedaan voor versterking van het bestuur. Twee studiekringers hebben
zich aangemeld en draaien ondertussen een jaartje mee. Afgelopen jaar heeft het platform
geleidelijk duidelijk gekregen wat ze verder wil gaan doen. Dit kunt u lezen in deze
platformpost.

Provinciale rol verandert
In het kader van de vijfde Week van de Eenzaamheid
organiseerde Provincie Gelderland op 2 oktober 2014 een
congres in Doorwerth.
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland,
is in die functie verantwoordelijk voor onder andere Zorg en
Welzijn. Hij opende het congres. Hij gaf net als op onze
ontmoetingsdag, nog eens duidelijk aan, dat de taken op het gebied van zorg en welzijn bij de
laatste bestuurlijke reorganisatie zijn verdeeld over de gemeenten en de landelijke overheid.
Hij benadrukte daarbij, dat de provincie hierin dan ook geen directe taak meer heeft.
Provinciale subsidiestromen verdwijnen of verminderen sterk. De voorheen door de provincie
betaalde taken vallen nu onder de WMO, een lokaal gemeentelijke verantwoordelijkheid. Als
een studiekring gebruik wil maken van subsidiestromen, moet dat voortaan via de WMO lopen.
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Gevolgen voor het platform en bestaande studiekringen
Voor de ruim 30 bestaande studiekringen zal er
weinig of niets veranderen. Wel voor het
Platform. Bij ons komt de dienstverlening aan de
studiekringen verder onder druk te staan.
Wij zullen bijvoorbeeld op zoek moeten naar
aanvullende geldmiddelen om onze taken te
kunnen blijven vervullen.
Geld is bijvoorbeeld nodig om onze website te
kunnen blijven actualiseren. Het gaat dan om een
goede herkenbaarheid en een plek waar nieuws,
nieuwsbrieven, geplande activiteiten en
uitwisseling van ervaringen te vinden zijn.
Ook vanwege de kosten zoeken wij naar andere
wegen voor de invulling van de ontmoetingsdagen.
Te denken valt aan regionale workshops en
ontmoetingsdagen. Suggesties op dit terrein zijn
van harte welkom.
De toekomst van de dagen die wij voorheen voor bijscholing van de begeleiders organiseerden
is tot op dit moment onzeker.

Gevolgen voor nieuwe studiekringen
Voor het opstarten van nieuwe studiekringen
moeten we actiever gaan werven via bibliotheken
en welzijns- en zorginstellingen. We zullen
contacten moeten leggen met bibliotheken en/of
gemeenten om te zoeken naar mogelijkheden om
een startsubsidie te krijgen voor het opzetten
van nieuwe kringen. Het opstarten en het
begeleiden van een nieuwe studiekring moet
voortaan kostendekkend zijn.
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De website wordt vernieuwd
We zijn van plan de website opnieuw op te zetten. Daarvoor is informatie nodig van en voor de
studiekringen. Voor een levendige website zijn impressies van bijeenkomsten, liefst met een
foto, aankondigingen en onderwerpen van lezingen en discussies zeer welkom. We willen alle
studiekringen een eigen pagina op de website bieden. Deze kunnen ze gebruiken om te laten
zien waar ze mee bezig zijn en hoe hun studiekring werkt. Studiekringen kunnen op deze
website zelf informatie (laten) zetten. Kortom, we willen een plek waar studiekringen hun
informatie kunnen delen met andere studiekringen.

OPROEP
Dit kunnen we niet alleen, daarvoor is uw hulp nodig! Wie wil ons helpen met de redactie van de
website? Technische kennis is hiervoor niet nodig, wel wat schrijfvaardigheid en wat kennis en
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handigheid voor het plaatsen van berichtjes. Ook voor het opzetten van de nieuwe website
kunnen we hulp gebruiken. Hiervoor is wel technische kennis vereist.

Ontmoetingsdag 2014 een groot succes
Tot nu toe was u gewend om eens per jaar bij elkaar te
komen voor de ontmoetingsdag. In 2014 was ‘Gaan we
digitaal’ het thema. Het lukt ons niet om zonder uw hulp
in 2015 een ontmoetingsdag te organiseren. Hebt u nog
ideeën voor een thema, locatie, of een spreker. Wij
houden ons aanbevolen. Omdat er slechts een beperkt
budget beschikbaar is, zijn vooral low budgetvoorstellen
welkom.

Versterking gezocht
Behalve mensen om te helpen met de website zijn we in de loop van 2015 ook nog op zoek naar
een nieuwe voorzitter en een penningmeester. Verder willen we graag een pool opzetten van
ervaren begeleiders om nieuwe kringen te ondersteunen of om als vraagbaak beschikbaar te
zijn. Dus: enthousiaste gespreksbegeleiders en bestuurders, meld je aan!

Activiteitenoverzicht 2014
Even terugblikken wat er in 2014 door het Platform is gedaan:
 2 workshops verzorgd tijdens het Congres Voorkomen van Eenzaamheid op 2 oktober.


Ontmoetingsdag in april in Doetinchem georganiseerd.



Contact met Anita Blijdorp, stichting Levensverhalen.



Diverse studiekringen ondersteund bij wervingsactiviteiten nieuwe leden en PR.

Het bestuur van het platform
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Antoon Coster
Marijke van Winsum-Westra
Ruud Vreeswijk
Erna Roodzant
Marjo de Jeu

Apeldoorn
Malden
Nijmegen
Wageningen
Zeist

Heropbouw netwerk
Nieuwe studiekringen
Nieuwe studiekringen

Ondersteuning wordt verleend door
Spectrum, partner met Elan
Rijnbrink Groep (bibliotheken)

Andrea Kuijpers
Yvonne Sinkeldam

Contactgegevens
Gelders Platform Studiekringen
Zeelandsingel 40
6845 HB Arnhem
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De volgende Platformpost zal in de loop van juni 2015 verschijnen. Graag plaatsen we ook weer bijdragen
van de studiekringen. Wilt u hieraan meewerken? Kopij inleveren kan tot uiterlijk 16 mei.
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