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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!

Tijdens het samenstellen van deze PlatformPost, genieten we van een
mooie nazomer. Maar de inhoud van deze editie neemt ons mee naar een
druk nieuw seizoen.
U leest over een nieuwe plek voor de Studiekring in de Column van Cor,
over een nieuwe rubriek: inspiratie-uitwisseling, over waardering voor de
Studiekringen van het ministerie van VWS en over aansluiting bij de
Nationale coalitie tegen eenzaamheid. En… Jazeker! De eerste Online
Studiekring komt eraan! Noteert u 30 oktober in uw agenda?!?
We wensen u weer veel leesplezier. Heeft u ook iets moois, bijzonders of
juist iets heel bijzonder normaals meegemaakt? Schroom niet! Mail ons
via info@studiekringen.nl.

Studiekringen50plus:
beloftevolle
eenzaamheidsinterventie

Andrea Kuijpers
Platform Studiekringen50plus
Weet u het nog? In 2019 heeft Studiekring50plus de Erkenning op
niveau 1 ‘Goed beschreven’ ontvangen en is opgenomen in de
Databank van erkende eenzaamheidsinterventies van Movisie.

Deze maand kreeg het Platform een uitnodiging van de landelijke
organisatie ZonMw* om een subsidieaanvraag in te dienen. ZonMw ziet
de Studiekringen50plus als een ‘Beloftevolle eenzaamheidsinterventie op
weg naar erkenning’, binnen hun programma ‘Versterking aanpak
eenzaamheid’. De subsidieaanvraag richt zich op doorontwikkeling en
kwaliteitsverbetering en (andere) activiteiten die leiden tot het
Erkenningstraject niveau 2, Goed Onderbouwd!

Groei studiekringen
Het Platform heeft de uitnodiging aangenomen en de subsidieaanvraag
ingediend, omdat het aantal studiekringen verdrievoudigd is. Het aantal
studiekringen is de afgelopen zes jaar toegenomen van 35 in 2016 naar
bijna 100 in 2020. Deze uitnodiging is een mooie kans om onze aanpak
van het ondersteunen en begeleiden van nieuwe studiekringen te
evalueren en waar nodig te verbeteren.
Naast het toewerken naar de ‘Erkenning niveau 2, Goed Onderbouwd’, is
het de bedoeling om de methodiek van de studiekringen verder te
ontwikkelen en te verbeteren.

Onderzoeksvragen
Hoe we de methodiek van de studiekringen verder kunnen ontwikkelen,
willen we onderzoeken door antwoord te geven op de volgende vragen: is

de opstart van een studiekring uitgevoerd volgens plan? Hoe waarderen
de deelnemers de opstart en wat heeft het hen opgeleverd? Wat zijn de
succes- en faalfactoren? Wat zijn volgens literatuur de werkzame
elementen van eenzaamheidsinterventies? Maken die onderdeel van de
aanpak van de studiekringen? Wat kunnen we leren van wetenschappelijk
onderzoek om zo de methodiek van de studiekringen te verbeteren?

Meer weten
En nu maar hopen dat de aanvraag gehonoreerd wordt! Uiteraard laten
we dat u laten weten. En ook wat na toekenning de vervolgstappen zullen
zijn. Wilt u meer weten over het erkenningstraject of wilt u betrokken zijn,
stuur dan even een mailtje naar Andrea Kuijpers via
info@studiekringen50plus.nl of bel 06 159 555 14.

*ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van
de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt deze financieringsorganisatie bij
aan het verbeteren van de zorg en gezondheid in Nederland. ZonMw
heeft twee hoofdopdrachtgevers: het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Coalitie
één tegen Eenzaamheid

Platform Studiekringen50plus

Met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid slaan bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen de handen ineen
om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.
Deelname staat open voor organisaties die kunnen bijdragen aan het
verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Omdat bij de
Studiekringen ook het sociale contact een belangrijk aspect is, heeft het
Platform Studiekringen50Plus contact gezocht met de mensen van de
Coalitie.
Na een plezierig gesprek, werd stante pede besloten om met het Platform
Studiekringen aan te sluiten bij de Nationale Coalitie.
Maar… er zijn ook lokale coalities en… er zijn bijna honderd lokale
studiekringen! Welke studiekring pakt de handschoen op en sluit zich
lokaal aan bij een Coalitie? Dat horen we graag!
Is aansluiting bij een Coalitie nog een stap te ver? Lees dan hier wat je
persoonlijk kunt doen om te helpen eenzaamheid te bestrijden:
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/

Inspiratie-uitwisseling
Van onze penningmeester kregen we nog de volgende tip:

Op de site van de Universiteit van Utrecht (Studium Generale) vindt je
een aantal leuke en interessante mogelijkheden voor het bijwonen van
lezingen, al dan niet live of via het web, het kijken van video's en
podcasts.
De link is: https://www.sg.uu.nl/agenda

Ter inleiding op onderstaande inzending van Wim Fonteyn, even een
korte introductie. Wim beschrijft hoe hij op zijn eigen wijze de vele
verhalen die hij tijdens zijn leven heeft opgeschreven, deelt met zijn
studiekring-deelnemers. Hij heeft ervaren dat er op deze manier weer
(culturele) energie in de studiekring is gekomen.
Heeft u ook een mooi voorbeeld van een bijzondere studiekringbijeenkomst, voelt u zich dan vrij om die via de PlatformPost te
delen! Voor ons was dit artikel aanleiding Wim uit te nodigen als
gastspreker in de eerste online studiekring.
Hierbij het artikel van Wim.

Cultuur geeft het leven kleur
Wim Fonteyn
Studiekring50Plus Huissen
Cultuur geeft het leven kleur
Enkele jaren na de val van De Muur vroeg het Nederlandse ministerie
van Onderwijs mij om in Rusland, op ministerieel niveau, als
projectleider vernieuwingen in het onderwijs te helpen doorvoeren.
Dat projectleiderschap heb ik, naast mijn werk als docent in het
Nederlandse opleidingsonderwijs, tien jaar lang uitgevoerd. Ik ben
begonnen aan de Universiteit van Wolgograd, het voormalige
Stalingrad, en na vele omzwervingen in diverse regio’s heb ik dit
projectleiderschap in Sotsji aan de Zwarte Zee beëindigd.

Klik voor het hele artikel op onderstaande button.

Cultuur in de huiskamer
Ik bied mijn vertelprogramma overal aan, aan een kleiner publiek onder
de noemer: "Cultuur in de huiskamer (of tuin of beperkte
bibliotheekruimte). De lengte van het programma, de uitvoeringsdatum en
het tijdstip worden in onderling overleg bepaald. Indien van toepassing
geldt een eenvoudige reiskostenvergoeding.

BEN IK VOOR JULLIE DE PERSOON DIE AAN DE HERNIEUWDE
START VAN JULLIE STUDIEKRINGSEIZOEN EEN BOEIENDE
CULTURELE BIJDRAGE KAN LEVEREN?

Bel of mail me dan even: wim.fonteyn@planet.nl
Lees hier het hele artikel

Het is zover!

DE EERSTE ONLINE
STUDIEKRING!!!
Vrijdagochtend 30 oktober, 11:00 uur is het rustig op straat in Nederland,
want dan vindt live de eerste online Studiekring50Plus plaats!

Hoe werkt het?
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar
info@studiekringen50plus.nl
Ongeveer een week van te voren krijgt u dan van ons een link
doorgestuurd voor een Microsoft Teams-sessie. Via deze link kunt u
deelnemen aan de Online Studiekring. De studiekring start om 11:00 uur.

Programma
Het programma lijkt op een ‘normale’ studiekring, waarin de
gespreksleider iedereen welkom heet en we nieuwsgierig zijn naar wie er
allemaal deelnemen aan de online studiekring. Daarna zal Wim Fonteyn
(zie zijn bericht hierboven in de PlatformPost) ons nieuwsgierig maken
naar het alledaagse Rusland.
We sluiten af met het bespreken van de presentatie en zeker ook hoe het
beviel, deze eerste Online Studiekring.

Wat heeft u nodig?
Een laptop met camera en microfoon (vaak standaard aanwezig) of een
iPad of tablet met e-mail, waarop u de link kunt volgen. Bent u niet
gewend om online te spreken met anderen? Op 30 oktober is er vanaf
10:00 uur hulp aanwezig. Verdere uitleg vindt u in de mail als u zich
aangemeld heeft.

Column van Cor

Plek
Cor Snijders
Studiekring De Maten
In onze strijd om als studiekring te overleven hebben we opnieuw een
hobbel genomen. Want we waren door de corona onze oude, vertrouwde
plek kwijt. Een zaaltje in een bejaardencentrum waar we aan verknocht
waren. De receptioniste kende ons en wij haar. En toen plotseling kon dat
niet meer. Wat volgde was dodelijke stilte. Er vervlogen
woensdagmiddagen zonder iets. Geen schaterende lach, geen
presentatie te midden van een doodstil publiek, geen gedoe met kopjes,
thee, koffie, melk en suiker en geschuif van stoelen. Niets!

En toen sijpelde er een bericht door dat er misschien tóch een ruimte
beschikbaar was. Alleen moest die nog onze goedkeuring krijgen. We
moesten dus keuren. Wie o wie zouden, wilden dat gaan doen? Vier
mensen meldden zich. En op de bedoelde dag, op het bedoelde tijdstip

waren we bij het grote gebouw waar bij de ingang keurig melding werd
gemaakt dat een van de zalen bij de plaatselijke bibliotheek (Coda)
behoorde.

Nou, dat werd nog een heel gedoe toen we binnenkwamen. Op de vorige
locatie sjokte je gewoon langs de receptie heen en stak amicaal een hand
op, zaal binnen, klaar. Hier moesten we eerst naar het vertrek waar de
conciërge zetelde. Daar volgde eerst een hele uitleg over de koffiehoek.
Daarna moesten we een sleutel uit het kastje pakken. Goed onthouden,
uit de rechterbovenhoek! Met die sleutel gingen we een stalen wenteltrap
omhoog. En daar was dan de schoenendoos.

Deur open, naar binnen. De mevrouw van Coda liet weten dat we
mochten doen met stoelen en tafels (een kring vormen) als we alles maar
weer netjes terugzetten. En er was ook een heus digibord dat bediend
werd via een aanwezige laptop. Handig! Handig! Mevrouw wilde wel
graag zo snel mogelijk horen of deze ruimte ons beviel want er bestond
een strak schema dat vrijwel helemaal was vol gepland. We vonden het
een prima ruimte. Er zou nu beslist snel een mail komen over onze eerste
officiële bijeenkomst.

Ha, eindelijk weer bijeen. Eindelijk weer discussies, grappen, met veel
kabaal de voorzittershamer op het eikenhout. Orde….! Orde…! We
hoorden het al in gedachten, nu moest het nog werkelijkheid worden… U
hoort nog van ons.

Heeft u zelf kopij voor de Platformpost? Bijvoorbeeld een
interessanti column / een inspirerende spreuk / of een mooi lied?
Stuur dit dan naar info@studiekringen50plus.nl.

Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is 21 oktober 2020

AGENDA

AAN-AFMELDEN
PLATFORMPOST

30 oktober 2020
aanvang: 11.00 uur
Eerste online studiekring

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