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1. VOORWOORD 

 

In 2018 lag de focus van het Platform op het informeren van bibliotheken en 

welzijnorganisaties over de studiekringen, het helpen opzetten van meer Studiekringen50plus 

over het land en het verstevigen van het Platform als landelijke vraagbaak voor 

studiekringen.  Het landelijk Platform had voor 2018 vier doelstellingen: 

 

1. Het initiëren en helpen opstarten van nieuwe studiekringen50plus verspreid over het 

hele land. Eind 2018 heeft het Platform in de periode 2016-2018 36 nieuwe 

studiekringen opgestart, verspreid over het hele land (Overijssel, Zeeland, Utrecht, 

Gelderland, Zuid- en Noord-Holland). Dit aantal is nog steeds groeiende. Het aantal 

studiekringen staat op 31 december op 68 studiekringen50plus.  

2. Het vergroten van de naamsbekendheid van de Studiekringen50plus onder ouderen 

van 50 jaar en ouder (via ouderenbonden, dorpshuizen, media) en onder 

maatschappelijke organisaties (bibliotheken, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, 

sociale wijkteams);  

3. Het bevorderen van de onderlinge band van studiekringen door het bouwen aan een 

community van Studiekringen waar mensen zich thuis voelen en het gevoel hebben 

erbij te horen; 

4. Het zorgdragen van de identiteit van studiekringen. 

5. Het verstevigen en verder professionaliseren van het landelijk Platform. Het Platform 

wil komen tot een deskundig en daadkrachtig opererend landelijk Platform om 

studiekringen effectief te ondersteunen en om bij te dragen aan de continuïteit, 

professionaliteit en de verspreiding van studiekringen. 

 

Ook dit jaar hebben vele ouderen kennis gemaakt met studiekringen en zijn nieuwe 

studiekringen in het land opgestart. Dit kon dankzij de financiële ondersteuning van Fonds 

Nuts Ohra en het Oranje Fonds.  

 

De  kracht van de Studiekringen is de combinatie van gezelligheid, ontmoeting, samen leren, 

saamhorigheid en het actief houden van de geest. Wij willen meer ouderen laten profiteren 

van een vergroot sociaal netwerk, zodat er meer vriendschappen ontstaan en het de 

eenzaamheid onder ouderen voorkomt. Bovendien zorgen we voor de preventieve werking 

die uit gaat van het gezond houden van de geest.  

 

Namens het Platform studiekringen50plus, Rijnbrink en Spectrum, 

 

Antoon Coster 

Interim-voorzitter, 18 februari 2019 
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1.  Verslag van het bestuur 

 

 

Voor het Platform stond 2018 in het teken van de afronding van het drie jaar durende 

verspreidingsproject van FondsNutsOhra en de opstart van het eerste subsidiejaar van het 

OranjeFonds. Een veel bewogen jaar en het eerste jaar van het nieuwe landelijk Platform.   

 

Ter afsluiting van het drie jaar durend project met financiële ondersteuning van 

FondsNutsOhra, heeft het Platform in november een InfoGraphic uitgebracht dat de 

opbrengst en resultaten van het Platform visualiseert. Deze staat op onze website.   

 

Het landelijk Platform had voor 2018 vier doelstellingen: 

 

6. Het initiëren en helpen opstarten van nieuwe studiekringen50plus verspreid over het 

hele land. Voor het FondsNutsOhra hebben we aangegeven in de periode 2016-2017 

in totaal 35 studiekringen te willen helpen opstarten. Omdat de bibliotheken meer tijd 

nodig hadden voor het starten van studiekringen is een jaar verlenging aangevraagd 

bij FNO, dat akkoord is bevonden. Eind 2018 heeft het Platform in de periode 2016-

2018 36 nieuwe studiekringen opgestart, verspreid over het hele land (Overijssel, 

Zeeland, Utrecht, Gelderland, Zuid- en Noord-Holland). Dit aantal is nog steeds 

groeiende. Het aantal studiekringen staat op 31 december op 68 studiekringen50plus.  

Voor het OranjeFonds heeft het Platform tot doel gesteld minimaal 10 nieuwe 

Studiekringen in 2018 én 10 kringen in 2019 te helpen opstarten; 

7. Het vergroten van de naamsbekendheid van de Studiekringen50plus onder ouderen 

van 50 jaar en ouder (via ouderenbonden, dorpshuizen, media) en onder 

maatschappelijke organisaties (bibliotheken, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, 

sociale wijkteams);  

8. Het bevorderen van de onderlinge band van studiekringen door het bouwen aan een 

community van Studiekringen waar mensen zich thuis voelen en het gevoel hebben 

erbij te horen; 

9. Het zorgdragen van de identiteit van studiekringen. 

10. Het verstevigen en verder professionaliseren van het landelijk Platform. Het Platform 

wil komen tot een deskundig en daadkrachtig opererend landelijk Platform om 

studiekringen effectief te ondersteunen en om bij te dragen aan de continuïteit, 

professionaliteit en de verspreiding van studiekringen. 

 

1.2  Activiteiten 

 

Het Platform Studiekringen50plus is in 2018 zeven keer bij elkaar geweest, waarvan drie keer 

alleen met het Dagelijks Bestuur. 

 

In dit hoofdstuk benoemen we per doelstelling, de activiteiten die gerealiseerd zijn.  

Resultaat 1: Opstarten nieuwe studiekringen50plus 

 

 Op 11 locaties in het land zijn initiatieven voor Studiekringen ondersteund en/of zijn 

nieuwe studiekringen opgericht. 

 In januari en juni 2018 hebben twee trainingen plaats gevonden met  in totaal 19 

belangstellenden van 16 organisaties. Dit waren voornamelijk medewerkers van de 

bibliotheken. Bij deelname aan de training wordt verwacht dat stappen worden 

https://www.studiekringen50plus.nl/wp-content/uploads/2018/10/infographic-Studiekringen2-2018_WEB.pdf
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ondernomen om een studiekring lokaal op te richten. Dit is dan ook in de meeste 

gevallen gebeurt.  

 De startende studiekringen zijn gecoached en ondersteund door de zeven ervaren en 

getrainde studiekringleden (vrijwilligers).  

 Pr-materiaal (folders, flyers, posters), draaiboeken en handreiking zijn voor de startende 

studiekingen ter beschikking gesteld. 

 Voor het geven van lokale presentaties is een aantrekkelijke powerpoint-presentatie 

gemaakt. Deze wordt gebruikt tijdens lokale informatiebijeenkomsten over de 

studiekringen50plus.  

 

 

Resultaat 2: Vergroten van de bekendheid van Studiekringen onder ouderen en 

professionals 

 

 Het Platform heeft uitgebreide presentaties gehouden voor de bibliotheek 

medewerkers werkzaam in de provincies Noord Brabant, en Noord- en Zuid Holland 

(via Cubiss en ProBiblio).  

 Een verkorte cursus (maatwerktraject) is gegeven aan medewerkers van Probiblio en 

medewerkers van de Boekenberg Spijkenisse, die graag snel aan de slag wilden gaan 

met het opstarten van een studiekring. Inmiddels zijn twee studiekringen  gestart in 

Spijkenisse. Een Facebookpagina voor en van Studiekringen is gestart. Afhankelijk van 

de belangstelling zal de Facebookpagina in 2019 verder ontwikkeld worden. 

 De ondernomen PR activiteiten in 2018:  

 Een artikel in ZIN is uitgebracht. Daarop zijn binnen 2 dagen 11 nieuwe mails 

binnen gekomen van mensen die interesse hebben in een kring! Zo’n bericht 

doet het blijkbaar erg goed. 

 

 Deelname met een informatiestand aan het zomercongres “Klein geluk” van 

Spectrum op 20 juni 2018 

 

 Uitbrengen Infographic dat op beeldende wijze de prestaties en resultaten van 

het Platform van de afgelopen 3 jaar laat zien. Deze is uitgedeeld tijdens de 

ontmoetingsdag, staat op de website, Facebook en wordt over getwitterd. 

 

 Tijdens de Ontmoetingsdag van studiekringleden (2 oktober 2018) is het 

nieuwe filmpje van de studiekring Amersfoort met trots gelanceerd. De film is 

in de vorm van twee vlogs gemaakt 

door studiekringleden zelf, met 

ondersteuning van een professionele 

filmmaker. Andere studiekringen zijn 

uitgenodigd om met een professional, 

eveneens een vlog te maken van hun 

studiekring. Klik op de foto om door te 

linken naar de film.  

 

 Studiekring Stuifzand bestaat in oktober 2018 maar liefst 25 jaar! Het Platform 

heeft de studiekringleden vanaf het eerste uur geïnterviewd. Het artikel is op 

de website geplaatst en wordt in november aangeboden aan het regionaal 

dagblad De Gelderlander.  

 



 

6 

 

 We hebben naamsbekendheid van de studiekringen vergroot door:  

 Een mailing gericht aan alle Gelderse welzijnorganisaties, landelijke 

kennisinstituten (welzijn en dorpshuizen) en CoaltieErbij om ze te attenderen 

op de studiekringen50plus. Deze mailing heeft plaatsgevonden in april en is in 

oktober 2018 herhaald.  

 We hebben het Ministerie van VWS in het kader van het Programma Eén tegen 

eenzaamheid in juni 2018 aangeschreven en hen op de hoogte gesteld van de 

studiekringen. Studiekringen50plus sluit goed aan bij de activiteiten die het 

Rijk in gezamenlijkheid met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en de samenleving wil ondernemen.  

 

 Op 4 oktober heeft overleg plaats gevonden met Movisie, het landelijk 

kennisinstituut voor het sociaal domein. Afspraken zijn gemaakt voor promotie 

momenten in het voorjaar van 2019 in de diverse communicatiekanalen van 

het kennisinstituut. Movisie heeft een uitgebreid adressenbestand in de 

welzijnsector waardoor we welzijnorganisaties door het hele land kunnen 

bereiken en kennis kunnen laten maken met de studiekringen50plus.   

 

 Het Platform heeft contact opgenomen met de ouderenbonden KBO-PCOB en het 

Landelijk Vereniging Groepswonen voor Ouderen om de naamsbekendheid van de 

Studiekringen te vergroten. De contacten worden in 2019 verder geïntensiveerd. 

 

 Het Platform Studiekringen50plus is deelnemer van het landelijk overleg Platform 

Learn for Life, samen met organisaties als POWER van het Gilde Nederland en de 

BuurtAcademie Drenthe. Het Platform Learn for Life is een netwerkorganisatie voor 

lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-

formele educatie. Ook is het een platform voor het uitwisselen en verdiepen van 

ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese 

beleid rond een leven lang leren. Twee overleggen hebben in 2018 plaatsgevonden. 

 

 Daarnaast is er actieve samenwerking met het Koninklijke Bibliotheek, Stichting Jong 

Geleerd, Oud Gedaan en ActivAge. 
 

Enkele links naar diverse persberichten: 

  https://www.purmerend.nl/informatiebijeenkomst-studiekring-50-bibliotheek 

 http://www.rodi.nl/nieuws/1483504-aftrap-studiekring-50-in-

bibliotheekinformatiebijeenkomsten-op-26-november-en-10-december 

 http://www.purmerendleeft.nl/studiekring-50-trapt-af-met-een-infobijeenkomst-in-de-
bibliotheek/ 

 https://www.dekoerier.nl/nieuws/algemeen/370494/doe-mee-aan-studiekring-50-plus-in-
bieb-vriezenveen- 

 http://www.zorgsaamtwenterand.nl/nieuws/2018/studiekring-50-plus-in-twenterand/ 

 https://www.detoren.net/detoren/maak-kennis-met-studiekring-vroomshoop 

 

 

https://www.purmerend.nl/informatiebijeenkomst-studiekring-50-bibliotheek
http://www.rodi.nl/nieuws/1483504-aftrap-studiekring-50-in-bibliotheekinformatiebijeenkomsten-op-26-november-en-10-december
http://www.rodi.nl/nieuws/1483504-aftrap-studiekring-50-in-bibliotheekinformatiebijeenkomsten-op-26-november-en-10-december
http://www.purmerendleeft.nl/studiekring-50-trapt-af-met-een-infobijeenkomst-in-de-bibliotheek/
http://www.purmerendleeft.nl/studiekring-50-trapt-af-met-een-infobijeenkomst-in-de-bibliotheek/
https://www.dekoerier.nl/nieuws/algemeen/370494/doe-mee-aan-studiekring-50-plus-in-bieb-vriezenveen-
https://www.dekoerier.nl/nieuws/algemeen/370494/doe-mee-aan-studiekring-50-plus-in-bieb-vriezenveen-
http://www.zorgsaamtwenterand.nl/nieuws/2018/studiekring-50-plus-in-twenterand/
https://www.detoren.net/detoren/maak-kennis-met-studiekring-vroomshoop
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Resultaat 3: Bouwen aan een community 

 

 De ontmoetingsdag is één van de manieren om studiekringleden te ontmoeten en kennis 

en ervaringen uit te wisselen. De Landelijke Ontmoetingsdag vond plaats op 2 oktober 

2018 in het Leerhotel in Amersfoort. Ruim 50 studiekringleden hebben hieraan 

deelgenomen. Zij konden kiezen uit een tweetal workshops gericht op het vergroten van 

deskundigheid in presentatietechnieken, spreken in het openbaar en het gebruiken van 

powerpoint. Een derde workshop was inventariserend van karakter naar de wensen en 

behoeften van gespreksleiders van de studiekringen. Hier werden ervaringen uitgewisseld 

en geïnventariseerd waar behoeftes liggen.  

 

De ontmoetingsdag werd geopend door Jan Slagter van Omroep MAX die het Platform 

verraste met een kleine donatie en de mogelijkheid om een artikel te plaatsen in het 

MAX-magazine. 

 

 In november 2018 heeft het Platform een online evaluatie gehouden over haar 

communicatiemiddelen, de onderlinge contact tussen de studiekringen en het Platform en 

de ontmoetingsdag. De respons was laag. De evaluatie wordt in 2019 herhaald. 

 

 Het Platform heeft telefonisch contact opgenomen met de studiekringen om meer inzicht 

te krijgen in de bestaande lokale studiekringen (verhouding man-vrouw, deelnemers met 

een fysieke beperking, vergaderlocatie en vergaderfrequentie). De relevante kenmerken 

van de lokale studiekring en contactgegevens zijn met toestemming op de website 

geplaatst. 

 

 Het Platform is gestart met de voorbereidingen van een intervisiedag voor de begeleiders 

van de nieuwe studiekringen. Deze bijeenkomst is gericht op deskundigheidsbevordering, 

vergroten professionaliteit en kwaliteit van de nieuwe kringen.  

 

 Een Facebookgroep voor de studiekringleden is gestart. Hier zetten we op in om 

ervaringen, tips en actualiteiten met elkaar te delen. Een levendige Facebookgroep vraagt 

continu aandacht door leden van het Platform en studiekringleden zelf.  

 

 De Platform Post, de digitale nieuwsbrief voor Studiekringleden is iedere maand 

uitgebracht. Voor deelnemers die minder gebruik maken van de computer kan de PP 

geprint worden. 
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Resultaat 4: Het zorgen voor een structureel duurzaam en financieel onafhankelijk 

Platform.  

 

De activiteiten die in 2018 gerealiseerd zijn: 

 

 Het Platform heeft in deze eerste periode vorm gegeven aan een nieuwe 

organisatiestructuur die beter aansluit op de landelijke taak, door o.a. het werken met 

een dagelijks bestuur.  

 Samen met de secretaris, leden van het Platform en met ondersteuning door Spectrum is 

de ledenadministratie bijgewerkt en zijn de contactgegevens van de studiekringen 

geactualiseerd.  

 Het Platform heeft een teamdag georganiseerd als gezamenlijke waardering voor de inzet 

van de vrijwilligers. Hierdoor is het saamhorigheidsgevoel versterkt. 

 

 Een online en offline evaluatieformulier is ontwikkeld om de behoeften van de 

studiekringleden te inventariseren (voor wat betreft onderlinge uitwisseling, 

deskundigheid, pr of andere ondersteuningsmogelijkheden) en de uitingen en activiteiten 

van het Platform te evalueren. Doen we de juiste dingen, is daarin de leidende vraag. De 

online evaluatie hebben we in november 2018 uit laten gaan.  

 

 Een exitformulier is beschikbaar gesteld aan de studiekringen. Dit formulier ondersteunt 

studiekringen bij het ophalen van de vraag waarom iemand zijn of haar lidmaatschap 

heeft opgezegd.  
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2.  Toekomst 

 

 

2.2  Activiteiten 

 

Het Platform gaat in 2019 verder met het uitvoeren van haar vier doelstellingen.   

 

1. Het Platform zet zich in voor het helpen opstarten van nieuwe studiekringen in het land. 

In het kader van de subsidie-aanvraag OranjeFonds heeft het Platform aangegeven om 

minimaal 10 nieuwe studiekringen te helpen opstarten.  

 Het team van starters bestaat uit zeven ervaren vrijwilligers. Begin 2019 is een 

oproep uitgegaan via het PlatformPost voor nieuwe belangstellende starters. 

 Voor de starters organiseert het Platform minimaal één intervisie bijeenkomst met 

als doel studiekringen goed te kunnen begeleiden in de opstartfase. De 

bijeenkomst wordt in samenwerking met Rijnbrink georganiseerd. 

 Het Platform neemt in samenwerking met Rijnbrink actief contact op met 

bibliotheken, waaronder in  Limburg en in Groningen om hen te informeren over 

de studiekringen. Bij voldoende belangstelling geven we daar ook trainingen.  

 We coachen en helpen de studiekringen starten, die in 2018 getraind zijn, maar de 

start nog even vooruitgeschoven hebben. 

 De startersgroep geeft presentaties op informatiebijeenkomsten over 

studiekringen.  

 Op 11 januari 2019 is weer een nieuwe training gepland voor beroepskrachten en 

andere belangstellenden die een studiekring willen opstarten.   

 De Handreiking voor het opstarten van studiekringen en de trainersmap zijn 

geactualiseerd en worden ter beschikking gesteld aan startende studiekringen.  

 

2. Het vergroten van de naamsbekendheid van de Studiekringen50plus  

 We stellen begin 2019 een strategisch communicatieplan op voor de periode 2019 

en 2020.  Hierin wordt opgenomen wanneer en hoe we onze naamsbekendheid bij 

ouderen en maatschappelijke organisaties verder kunnen vergroten.  

 Het Platform geeft opdracht om twee nieuwe artikelen te schrijven vanuit het 

perspectief van senioren en vanuit het perspectief van maatschappelijke  

organisaties binnen het sociale domein. De artikelen bieden we aan relevante 

welzijns-, zorg- en belangenorganisaties en verspreiden we via social media. 

Evenals aan de website www.denieuwepraktijk.nl voor het Ministerie van VWS.  

 Het Platform versterkt het contact met de Koninklijke Bibliotheek (KB), het 

Kennisinstituut MoVisie, ouderenbonden KBO-PCOB en het Landelijk Vereniging 

Gemeenschappelijk Wonen (LVGO) 

 Het Platform heeft de studiekringen50plus aangedragen bij Movisie ter beoordeling 

voor de databank Effectieve Sociale Interventies, niveau Goed Beschreven. Het 

beschrijven van de interventie Studiekringen50plus is mogelijk  gemaakt door de 

financiële ondersteuning van de Koninklijke Bibliotheek (KB).  In maart verwacht 

het Platform uitslag van deze beoordeling. Het Platform zal bij een positieve 

beoordeling, dit uitgebreid openbaar maken om zo de naamsbekendheid van de 

studiekringen50plus te vergroten. 

 

http://www.denieuwepraktijk.nl/


 

12 

 

3. In 2019 leggen we de focus op het bevorderen van de onderlinge band van studiekringen 

en de deelnemers.  We willen deelnemers het gevoel geven dat ze onderdeel zijn van een 

groter geheel. We nodigen studiekringdeelnemers uit om mee te denken over hoe we de 

onderlinge verbinding en uitwisseling met studiekringen kunnen versterken.  Aandacht 

gaat uit naar de organisatie van de ontmoetingsdag, onderlinge uitwisseling en behoud 

van een succesvolle studiekring. 

 

 Het Platform organiseert in 2019 twee trainingen voor begeleiders en 

gespreksleiders van studiekringen50plus. Deze bijeenkomst is gericht op 

deskundigheidsbevordering, het vergroten van de professionaliteit en de kwaliteit 

van kringen maar blijven evenwel gezellig, actief en interactief van aard. 

  

4.  Het Platform wil komen tot een deskundig en toekomstgericht landelijk Platform om 

studiekringen effectief te ondersteunen en om bij te dragen aan de continuïteit, 

professionaliteit en de verspreiding van studiekringen. Het Platform heeft het 

adviesbureau voor vrijwilligersorganisatie, De SesamAcademie, gevraagd om te 

ondersteunen bij het maken van de strategische koers.  Bij dit traject zijn de 

Platformvrijwilligers betrokken evenals Rijnbrink en Spectrum.   

 

 Het in 2018 ontwikkelde monitoringsinstrument ter evaluatie en kwaliteitsborging 

van Studiekringen50plus wordt in 2019 weer uitgevoerd. 
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3.  Organisatie 

 

 

Landelijk Platform Studiekringen50plus 

p/a Zeelandsingel 40 

6845 BH ARNHEM 

info@studiekringen50plus.nl 

 
website: www.studiekringen50plus.nl 

 

KvK:  

 
ANBI-status: het Platform zal in 2019 een ANBI-status aanvragen. Een ANBI-status maakt 

financiële schenkingen, donateurschap en zelfs nalatenschap mogelijk en financieel 

aantrekkelijk voor donateurs.  

In 2019 maken we het Platform AVG-proef en zorgen dat we voldoen aan de AVG wetgeving. 

 

3.1  Bestuur 

 

Het landelijk Platform Studiekringen50plus bestaat uit:  
 

Voorzitter:     dhr.A. Coster (interim) 

Penningmeester:   dhr R. Mooij  

Secretaris:     vacature 

Bestuurslid:    mevr. E. Roodzant 

Platformlid (coördinator starters): mevr. E. Derks  

Platformlid (websiteredactie):  dhr. J. Doedens  

Platformlid (websiteredactie): dhr. J. Vreugdenhil  

 

Professionele ondersteuning:  mevr. A.Kuijpers (A.D.KuijpersAdvies) 

     Mevr. Y. Sinkeldam (Rijnbrink) 

     Mevr. M. Jongenburger (Spectrum) 

 

Bestuurs- en platformleden zijn vrijwilligers en ontvangen enkel onkostenvergoeding voor 

hun werkzaamheden. 

Begin 2018 is zowel de nieuwe voorzitter als secretaris aangetreden. Tijd is genomen om 

beide bestuursleden in te werken en hen van de benodigde informatie en kennis te voorzien. 

Helaas zijn eind van het jaar beide vrijwilligers afgetreden waardoor vacatures zijn ontstaan 

voor deze functies. Vervanging voor deze functies worden gezocht. 

In het eerste helft van het jaar heeft het Platform afscheid moeten nemen van twee 

enthousiaste websiteredactieleden. Hierdoor zijn twee vacatures ontstaan. In november 2018 

hebben twee nieuwe vrijwilligers zich aangemeld waardoor we de website weer actueel 

kunnen houden.  

Het project ‘verspreiding en versterken van studiekringen50plus’, gefinancierd door het 

OranjeFonds is omvangrijk. De ondersteuning van de organisaties Rijnbrink, Spectrum en 

mailto:info@studiekringen50plus.nl
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ADKuijpersAdvies is cruciaal voor het slagen daarvan. Het Platform maakt dankbaar gebruik 

van hun expertise, uitgebreid landelijk netwerk,  aanjaag- en coördinerende rol.  

Deel van de professionele ondersteuning wordt bekostigd uit de verkregen subsidie van het 

OranjeFonds (50%) en deel is co-financiering (50%) vanuit de eigen organisaties. 

 

3.2  Werknemers 

Het Platform bestaat uit vrijwilligers die zich willen inzetten voor bepaalde taken. De taken 

zijn verdeeld onder een aantal werkgroepen. De werkgroepen worden gefaciliteerd door de 

ondersteunende organisaties (Rijnbrink, Spectrum en/of ADKuijpersAdvies). 

 Websiteredactie:    drie vrijwilligers 

 Starters groep:    zeven vrijwilligers 

 Verbinding studiekringen50plus: zes vrijwilligers 

 PlatformPost:     alle vrijwilligers (11) leveren hiervoor input. 
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