Gilde Nederland zoekt bestuursleden
voor stichting POWER Nederland i.o.
Gilde Nederland
Gilde Nederland is de koepelorganisatie van zo’n 50 lokale gilden. Gilden zijn
vrijwilligersorganisaties van mensen die hun vakkennis en levenservaring graag
willen delen met anderen. En die belangeloos allerlei diensten en activiteiten
aanbieden waarvan iedereen kan profiteren, ongeacht leeftijd of opleiding.
Gilde Nederland ontwikkelt tevens projecten zoals Samenspraak (conversatie met
vluchtelingen) en Coach4You (begeleiding brugklassers). Najaar 2014 is het project
POWER Veerkracht op leeftijd gestart. Gilde Nederland wil dit nu
verzelfstandigen om POWER zo verder te laten groeien en uit te bouwen.
POWER Veerkracht op leeftijd
POWER Veerkracht op leeftijd speelt in op de behoefte en veranderende sociale
situatie van ouderen. Het is een initiatief van en voor senioren die zich samen
oriënteren op hun talenten en mogelijkheden verkennen om met elkaar uiteenlopende activiteiten op te zetten. POWER begint met een reeks van vijf inspiratieworkshops. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan
en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Begeleiders reiken
daarvoor (levens)thema’s aan.
Voor wie dat wil, zijn deze workshops de opstap naar een POWER-kring. Dat is een
kleine groep die in eigen beheer activiteiten opzet.
Een of twee keer per jaar organiseren de begeleiders een bijeenkomst voor alle
kringen om het POWER-netwerk als ‘lerende’ gemeenschap in stand te houden.

POWER Nederland
Najaar 2014 heeft Gilde Nederland voor de ontwikkeling en verspreiding van POWER
de projectgroep POWER Nederland opgericht. Kees Penninx (ActivAge) schreef de
Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd en de Gilden Zeist en Zutphen testten in
2015 samen met Welzijn Ouderen Borne (WOB) het materiaal. Inmiddels doen
najaar 2018 in achttien gemeenten POWER-projectgroepen mee.
POWER Nederland inspireert en monitort de lokale projecten. Zij werft financiën om
het project te verbeteren, organiseert de training voor nieuwe begeleiders en
landelijke bijeenkomsten, voorziet in pr en de website www.powernederland.nl.
Zij deelt ervaringen, zoals aantallen deelnemers (jaarlijks) en een interlokale
vergelijking evaluaties workshops in vier gemeenten (voorjaar 2016). In Géron,
tijdschrift voor ouder worden & samenleving, is in juni 2018 een artikel gepubliceerd
over de ervaringen van begeleiders uit verschillende projectgroepen met de
Handreiking.

Ouderen doen actief mee aan de ontwikkeling van de samenleving.
Dat is de missie van de stichting POWER Nederland i.o.

Het bestuur POWER Nederland i.o.

Het bestuur van POWER Nederland i.o. is een uitvoerend bestuur van zes leden met
verschillende en elkaar aanvullende deskundigheden. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk
voor de kwaliteit en continuïteit van het concept POWER Veerkracht op leeftijd. Het bestuur
legt verantwoording af aan de deelnemende organisaties, aan fondsen en aan Gilde Nederland.
Het bestuur vergadert ca. zes keer per jaar en treft elkaar daarnaast op regionale en/of
landelijke POWER-bijeenkomsten. Bij de uitoefening van hun taken werken de bestuursleden
- zo mogelijk - samen met leden van lokale POWER-projectgroepen en/of zijn zij opdrachtgever
voor betaalde krachten. De bestuursleden oefenen hun taken, net als de leden van de lokale
projectgroepen, uit als vrijwilligers. De gemiddelde tijdsbesteding is 4 tot 8 uur per week.
De basis van POWER Nederland staat. De komende jaren gaat het erom de lokale projecten te
blijven inspireren door ervaringen te delen én om nieuwe organisaties te bereiken. De
projectgroep POWER Nederland heeft de contouren van de nieuwe organisatie met hulp van
de SESAM-academie op een rij gezet. Twee leden van deze projectgroep nemen zitting in het
bestuur van POWER Nederland; vier plaatsen in het nieuwe bestuur zijn vacant.
Gezocht:
vicevoorzitter, secretaris en twee leden
voor het bestuur van POWER Nederland i.o.
Wij zoeken mensen die:
✓ affiniteit hebben met de missie van POWER Veerkracht op leeftijd
✓ graag samenwerken in een team
✓ beschikken over een hands-on mentaliteit
✓ ervaring hebben met besturen
✓ hun deskundigheid willen blijven ontwikkelen in een vrijwilligersorganisatie
Aanvullend vragen we voor de
❑ Vicevoorzitter
: kennis en
❑ Secretaris
: kennis en
❑ Lid pr & communicatie : kennis en
❑ Lid algemeen
: kennis en

ervaring
ervaring
ervaring
ervaring

met
met
met
met

deskundigheidsbevordering
beleid- en werkplannen
pr & communicatie
organisatieontwikkeling

Wij bieden
✓ een startende organisatie met 18 aangesloten lokale projectgroepen POWER
Veerkracht op leeftijd die jaarlijks 200 tot 300 ouderen inspireren;
✓ een passende reis-en onkostenvergoeding.
Informatie
Meer informatie over de vacatures is te krijgen bij:
Hennie de Boer, voorzitter projectgroep POWER Nederland (06-292 352 41) en/of
Rob Hoekstra, penningmeester bestuur Gilde Nederland (06-512 714 17).
Sollicitatie
Uw sollicitatie (brief en cv) kunt u tot 9 november 2018 mailen naar
power@gilde-nederland.nl.

Power Veerkracht op leeftijd is een nieuw landelijk project, geïnitieerd door Gilde
Nederland. Het is een initiatief van en voor senioren die zich samen oriënteren op hun
talenten en mogelijkheden verkennen om met elkaar uiteenlopende activiteiten op te
zetten. Kijk voor meer informatie op www.powernederland.nl

