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In deze PlatformPost een oproep vanuit het Platform: de afgelopen jaren is er
veel veranderd voor het Platform en het Platform wil graag met u in gesprek
over de rol van het Platform in de toekomst. In het onderstaande stuk meer
informatie.
Daarnaast is er een training voor gespreksleiders van studiekringen, namelijk
op 24 oktober. Van harte welkom!
Het Platform Studiekringen50plus

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven
aan uw mede-studiekringleden? En hen erop wijzen dat zij zich ook
aan kunnen melden voor de PlatformPost? Alvast bedankt!

Verleden, heden en toekomst ??
Antoon Coster
voorzitter platform

VERLEDEN
We schrijven 1990. In dat jaar vindt de oprichting plaats van het
‘Gelders Platform van en voor ouderen’. Er zijn dan in Gelderland al ongeveer
20 studiekringen actief. De toenmalige initiatiefnemers zijn van mening dat er
een vorm van ondersteuning van die studiekringen gewenst is, vanwege de
continuïteit. Er is behoefte aan onderling contact, uitwisseling van ervaring
en training van begeleiders van de kringen. Op initiatief van hun consulent
oudereneducatie gaat de provincie Gelderland het ‘Platform’ ondersteunen,
ook financieel. Men vindt die initiatieven van evident belang voor een
‘actieve derde levensfase’. De taken van het Platform:
1. Het oprichten van nieuwe studiekringen
2. Voor de promotie van de saamhorigheid wordt er elk jaar een
ontmoetingsdag georganiseerd. Dan ontmoeten de leden elkaar en
worden ervaringen uitgewisseld. Bovendien wordt er een educatief
programma aangeboden. Ieder jaar telt men ongeveer 150 deelnemers.
3. Om te ervaren, dat men bij een groter geheel hoort, verschijnt er twee
keer per jaar de ‘Platformpost’.

HEDEN
Ons heden is voor een zeer groot deel bepaald door het voor op ons
betrekking hebbende “Rampjaar 2014”. Het jaar van de WMO. De ‘Wet
Maatschappelijke Ondersteuning’.
Hierdoor was het afgelopen met de financiële ondersteuning door de
Provincie. Wij moesten voor financiële steun aankloppen bij de ‘Gemeente’.
Een voor ons bijna onmogelijke situatie. Na een moeilijke periode en met zeer
weinig mensen zijn wij uit het dal geklommen.
Gelukkig vonden wij achtereenvolgens (voorlopig) steun bij het Fonds Nuts
Ohra en later van het ‘Oranjefonds’. Een van de subsidievoorwaarden was
echter, dat wij ‘landelijk’ moesten gaan werken. Sindsdien zijn wij
officieel ‘Het Landelijk Platform Studiekringen 50 plus’.
Vrijwel alle energie van onze vrijwilligers is de afgelopen tijd gericht geweest
op het stichten van nieuwe studiekringen. Dit jaar bereiken wij vrijwel zeker
landelijk een aantal van 100 studiekringen. Hiermee leveren wij tot onze
grote voldoening een zeer belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk belang
van het voorkomen van de eenzaamheid van ouderen. Wij bieden een plek,
waar je nieuwe sociale contacten kunt maken, waar je maatschappelijk ‘bij’
kunt blijven waardoor je geestelijke vermogens actief blijven.
Al met al, voor ons een belangrijk en voldoening gevende vrijwillige
bezigheid.
Veel nieuwe studiekringen kunnen worden gesticht door een belangrijke en
intensieve samenwerking met de bibliotheekwereld. Rijnbrink, het
‘Kennisplatform Gelderland Geletterd’ vervult daarbij een zeer belangrijke rol.

Maar… er gaat ook een groot aantal dingen niet naar wens.
1. De grote verspreiding van de kringen over Nederland, de zelfsturende
kringen, de veranderende instelling van mensen en waarschijnlijk nog
veel meer oorzaken hebben onze oorspronkelijke doelstellingen van
het bevorderen van saamhorigheid, het uitwisselen van ervaringen en
het ‘erbij horen’ ondergraven.
2. Het verkrijgen van voldoende financiële ondersteuning staat onder
druk. In de eerstkomende maanden zullen we zeker weer op zoek
moeten naar financiële steun.
3. Om levensvatbaarheid te waarborgen is het aanhalen van banden en/of
het aangaan van een geformaliseerde samenwerking vrijwel
noodzakelijk. De vraag, hoe je toch de eigenheid van deze
vrijwilligersorganisatie inricht en waarborgt, is hierbij aan de orde.
4. De bestuurlijke taken zullen moeten worden geactualiseerd. De leeftijd
van bestuurders dwingt bovendien tot vervanging. Vacatures moeten
worden ingevuld.
5. Als enig communicatiemiddel fungeert op dit moment onze
‘Platformpost’. Een herziening van inhoud, functie en frequentie lijkt
noodzakelijk. Andere effectieve vormen van communicatie moeten
worden ingezet.
6. Er zullen landelijk vrijwilligers nodig zijn om nieuwe studiekringen op
te richten. Die zullen moeten worden gevonden en vervolgens
‘geschoold’.

TOEKOMST ?
We willen in de toekomst:
1. Een organisatie, die in staat is adequaat te reageren op de vraag naar
nieuwe studiekringen. We hebben daarvoor voldoende goed opgeleide
vrijwilligers nodig.
2. De mogelijkheid scheppen om leden van studiekringen landelijk of
regionaal bijeen te brengen om ervaringen uit te wisselen en te
spreken over(evaluatieve) activiteiten, die kunnen bijdragen aan het
goed of beter functioneren van de kringen. Al of niet in aanwezigheid
van een platform lid.
3. Een geformaliseerde samenwerking met een partner. Bijv. een
bibliotheekdienst.
4. Een organisatie, die goede instrumenten kan verschaffen ten dienste
van de evaluatie van studiekringen. Als deze evaluatie leidt tot een
hulpvraag, moet het platform daar adequaat op kunnen reageren.
5. Eigentijdse en regelmatige open communicatie met de studiekringen.
Het Platform moet op hulpvragen, aangemelde problemen en /of
scholingsvragen positief kunnen reageren.
6. Een eigentijds, actief en volledig bestuur.
7. Kunnen beschikken over voldoende financiële middelen om al onze
activiteiten te faciliteren.

OP 25 OKTOBER 2019
OM 13.30 UUR
HEBBEN WIJ EEN BIJEENKOMST
IN ARNHEM
Wij willen dan met een aantal gemotiveerde mensen de (on)mogelijkheden en
de valkuilen voor onze toekomstwensen bespreken. Wij nodigen u daar graag
voor uit, als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over de
punten 1 tot en met 6, genoemd onder onze situatie van “HEDEN”.

Als u iemand kent, die op die punten bijzondere kwaliteiten heeft, mag u die

ook uitnodigen. Hij/Zij hoeft dan geen lid te zijn van een studiekring.
In principe kan dit voor allen een eenmalige activiteit zijn. Dat neemt niet
weg, dat een wat vastere verbinding met het Platform NIET verboden wordt.
Meld u aan bij:
1.
Antoon Coster, voorzitter Platform.

2.

E-mail: a.h.n.coster@kpnplanet.nl
Of bij
Jan Doedens, bestuurslid Platform
E-mail: jandoed51@gmail.com

24 oktober 2019
Training voor
gespreksleiders van
Studiekringen50plus

In een studiekring staan gezelligheid en veiligheid voorop. In een goede sfeer
willen deelnemers graag hun kennis en ervaring delen. Ondanks dat iedereen
van goede wil is vraagt respectvol met elkaar omgaan blijvend om aandacht. U
kent die situaties wel waarin een deelnemer te lang aan het woord is en
anderen niet tot hun recht komen. Waar mensen elkaar steeds in de rede
vallen, of botsende meningen de sfeer bederven voor de rest. Er kunnen
gewoontes insluipen die iedereen ongewenst vindt, maar die niet zo
gemakkelijk te doorbreken zijn. Herkent u dit?
In een trainingsochtend krijgt u tips aangereikt om dit soort situaties ten
goede te keren. Tips van de trainer maar ook van uw collega-begeleiders. U

maakt direct en praktisch kennis met alternatieve werkvormen voor het
begeleiden van uw studiekring.
Op 24 oktober, van 9:00 tot 12:00, organiseren wij weer een training
Gespreksleiding in Arnhem. Deze training is kosteloos. Heeft u belangstelling
voor of wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact met ons
op via onderstaande button.
U kunt bij uw opgave voor de trainingsochtend vermelden of een bepaalde
lastige situatie in uw Studiekring speelt. We besteden hier dan aandacht aan.
Maar u kunt ook tijdens de training met uw vraag komen. Dit is niet
verplicht; deelnemen vanuit algemene nieuwsgierigheid is niet verboden!

Aanmelding / Meer informatie

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of mooi
lied? Input voor de volgende PlatformPost is van harte welkom
via: info@studiekringen50plus.nl.

AGENDA
24 oktober:
Training Gespreksleider Studiekring
9:00 - 12:00
Arnhem - Kosteloos
Meer informatie: info@studiekringen50plus.nl

25 oktober:
Bijeenkomst over het Heden
aanmelden bij: Antoon Coster
of bij; Jan Doedens

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

www.studiekringen50plus.nl

