
 

 

  

Persoonlijke ontwikkeling 

65+ bij Bibliotheek 

Veluwezoom 





• Introductie 

• Kunst Voor Elkaar 

• Tijd Voor Verzilveren 

• Studiekringen 

• Vragen? 



Introductie 

• Nienke Oldenhuis 

• Lees/mediacoach educatie volwassenen 

• Projectcoördinator en organisatie activiteiten 

 

Beleid volwasseneneducatie Bibliotheek Veluwezoom:  

• Taal- en digitale vaardigheid 

• Aangevuld met persoonlijke ontwikkeling: focus op 65+ 

 

Persoonlijke ontwikkeling: 

• Campagnes en ‘standaard’ activiteiten 

• Projecten: 

• Kunst Voor Elkaar 

• Tijd Voor Verzilveren 

 



Lang Leve Kunst werd Kunst Voor 

Elkaar 

Lang Leve Kunst in Renkum: samenwerkingsverband 

rondom creatieve kunstbeleving voor ouderen. 

Vroegtijdig gestopt. 

 

• Bibliotheek Veluwezoom vond doelstellingen 

belangrijk: nieuwe fondsen aangevraagd 

 

• Kunst Voor Elkaar uitgezet in gemeente Renkum én 

gemeente Rheden/Rozendaal 

• Bibliotheek Veluwezoom is eindverantwoordelijk voor 

het project 

• Op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners 

 

 

 



Kunst voor elkaar 

Doel: Kennisdeling en actieve kunstbevordering/-

beleving 

 
Doelstelling: “In de gemeenten Rheden/Rozendaal en Renkum is de 

lichamelijke energie en mentale kracht - kortom de vitaliteit en het 

welbevinden - van kwetsbare ouderen toegenomen door hen in 

aanraking te brengen met cultuurparticipatie en actieve kunstbeoefening. 

Om dat te bereiken worden actieve vijfenvijftigplussers getraind en 

gecoacht om kwetsbare ouderen te begeleiden bij hun culturele 

ontplooiing.” 

 

www.bibliotheekveluwezoom.nl/kunstvoorelkaar  

 

http://www.bibliotheekveluwezoom.nl/kunstvoorelkaar


Kunst Voor Elkaar 

• Train de trainer voor creatief begeleider 

 

• Vrijwilligerswerk  

• Aansluiten bij een bestaand project of een bestaande 

activiteit 

• Een zelfstandige activiteit opzetten op een van de doelgroep-

locaties 

• Een vrije zelfstandige activiteit opzetten  

• Individuele begeleiding van ouderen 
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Kunst Voor Elkaar: train de trainer 



Kunst Voor Elkaar 

Samenwerkingspartners oa: 

 

 

 

 



Kunst voor elkaar in de Klipper  
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Kunst voor elkaar in de Klipper  



Kunst voor elkaar in de Klipper  



Kunst voor elkaar in de Klipper  



Kunst voor elkaar in de Klipper  



Kunst voor elkaar in de Klipper  



Tijd Voor Verzilveren 

Doel: met elkaar (nieuw of meer) aanbod voor senioren 

ontwikkelen waarbij educatie, kennisdeling, cognitieve 

uitdaging en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. 

  

 

De achterliggende gedachte is dat een fit, actief brein 

bijdraagt tot een gezonde oude dag. 

 

 

https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/tijdvoorverzilveren  
 

 

 

https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/tijdvoorverzilveren
https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/tijdvoorverzilveren


Tijd Voor Verzilveren 

Opzet: Creëren van 65+ ‘communities’ die hun eigen 

aanbod (mede) ontwikkelen 

 

• Brainstormbijeenkomsten 

 

• Werkgroepen 

 

• Nieuw/aangepast aanbod 

• 65+ is betrokken bij evt. programmering aanbod 

 

 

 

 



Tijd Voor Verzilveren: 

brainstormbijeenkomsten 
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Tijd Voor Verzilveren: 

brainstormbijeenkomsten 
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Tijd Voor Verzilveren: 

brainstormbijeenkomsten 
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Tijd Voor Verzilveren: 

brainstormbijeenkomsten 



Tijd Voor Verzilveren: vervolg 

• 5 ideeën uit brainstormsessies ontstaan 

 

• Vervolgbijeenkomsten leiden tot werkgroepen 

 

• Ontwikkeling en uitvoering ideeën in samenwerking met 

brainstormers en organisaties 

 

• Alle potentiële aanbod draait om laagdrempelige kennisdeling 

door ouderen 



Tijd Voor Verzilveren: studiekringen 

• Doel van de studiekring: cognitief fit blijven in sociale context 

• Daarom onder Tijd Voor Verzilveren geplaatst 

 

Wat is een studiekring? 

• Een zelfsturende groep (55+) die 1x in de veertien dagen kennis 

over verschillende onderwerpen met elkaar deelt 

• Deelnemers dragen onderwerpen aan 

• Elke bijeenkomst bereidt iemand een onderwerp voor  

• Gepresenteerd en vervolgens over gediscussieerd  

 

 

 



Tijd Voor Verzilveren: studiekringen 

Bibliotheek Veluwezoom: 

• Opstarten studiekring in Velp, Oosterbeek en Dieren 

• Informatiebijeenkomsten 

• Kennismakingsbijeenkomsten 

• Starttraject 

 

 

 

 

 

www.bibliotheekveluwezoom.nl/studiekringen  

 

 

 

http://www.bibliotheekveluwezoom.nl/studiekringen
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Tijd Voor Verzilveren: studiekring 

Oosterbeek 
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Tijd Voor Verzilveren: studiekring Velp 



Vragen? 

Contactgegevens projecten: 

kunstvoorelkaar@bibliotheekveluwezoom.nl 

studiekringen@bibliotheekveluwezoom.nl 

 

Specialist volwasseneneducatie: Kim Keijsers 

kim.keijsers@bibliotheekveluwezoom.nl  

06 – 48 35 15 45  

 

www.bibliotheekveluwezoom.nl  
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