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Inleiding
Op zondagmiddag 12 november 2017 vierde POWER-Amersfoort haar tweede lustrum met
een feestelijke en leerzame bijeenkomst in De Observant. Met een lezing, workshops, muziek
en gezelligheid paste het programma helemaal bij het wezen van POWER: Prettig Ouder
Worden En Relativeren.

Meer dan honderd deelnemers ontmoetten elkaar in een ontspannen sfeer om van gedachten
te wisselen over De reis door het leven en de rol die POWER daarin kan spelen.
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Dagvoorzitter Marion van der Voort had de touwtjes en de loopmicrofoon stevig in handen.

Enquête
Voorzitter Thea Campagne sprak een speciaal welkomstwoord tot de driehonderdste POWERdeelnemer. Een mijlpaal! Zij memoreerde hoe POWER begon en zich heeft ontwikkeld tot een
veelzijdig platform voor activiteiten voor en door ouderen.
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Daarna gaf zij een toelichting op de uitslag van de onlangs onder de deelnemers gehouden
enquête. Die geeft inzicht in de redenen waarom men zich aansluit bij POWER, de waardering
voor de bestaande activiteiten en levert ideeën voor nieuwe activiteiten. De volledige resultaten
staan op de website van POWER-Amersfoort (www.power-amersfoort.nl).

Lezing: Een lichte gemeenschap
In een boeiend betoog analyseerde emeritus hoogleraar Prof. Dr. Roelof Hortulanus
(Universiteit voor Humanistiek) de aard en functie van POWER-Amersfoort. Hij kenschetst
POWER als een ‘lichte gemeenschap’, een club zonder hiërarchie met weinig regels en een
goede balans tussen autonomie en binding, gebaseerd op geestverwantschap en een actieve
levenshouding. Deze gemeenschap biedt haar deelnemers de vrijheid elkaar te treffen op basis
van belangstelling. Al lopen de ideeën en doelstellingen van de deelnemers uiteen, het
deelnemersbestand is betrekkelijk homogeen, met als gemeenschappelijke basis een open,
actieve, nieuwsgierige en reflectieve levenshouding.
De complete lezing vind je op de website. Hieronder enkele punten die aan de orde kwamen.

Gezondheid
Om goed ouder te worden moeten we stilstaan bij gezondheid en ziekte. Daarbij moeten
autonomie en zelfredzaamheid niet tegenover afhankelijkheid en kwetsbaarheid geplaatst
worden. Essentieel is het vermogen zich aan te passen en zelf de regie te voeren over de
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het leven biedt. En bovendien: gezondheid is niet
bepalend voor iemands identiteit. POWER biedt haar deelnemers vele mogelijkheden om aan
hun gezondheid te werken en hierop te reflecteren.
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Creativiteit
Cultuur en vooral actieve kunstbeoefening dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van
ouderen. Ze vervullen bepaalde intrinsieke behoeften zoals willen leren, het beste uit zichzelf
willen halen, naar buiten treden en trots zijn op een eigen prestatie. Kunstbeoefening is
verbonden met de emoties en met het gevoel van eigenwaarde. Samen kunst beoefenen geeft
het gevoel ergens bij te horen en daar tot je recht te komen. Niet voor niets zijn de culturele
activiteiten van POWER-Amersfoort heel populair.

Participatie
Burgers zijn niet alleen onderdaan, kiezer en afnemer van producten en diensten, maar ook
drager van de gemeenschap, eigenaar van een maatschappelijk probleem en van de oplossing
daarvan. We worden steeds meer aangesproken op onze zelfredzaamheid en eigen initiatief. In
deze rollen is zelfsturing van belang en die werkt het beste in een horizontale organisatie: een
egalitaire, flexibele en vrijheid biedende organisatie als POWER-Amersfoort dus. POWER zou
daarom als trefpunt voor burgerinitiatieven kunnen fungeren, waarbij de deelnemers hun
kennis en kunde inzetten.

Technologische ontwikkelingen
De R van POWER staat voor relativeren: dat wil zeggen niet alles zwart-wit zien, maar inzien dat
er grijstinten zijn. Als we onze heilige huisjes loslaten, komt er ruimte voor verwondering en
nieuwsgierigheid. Die zullen we nodig hebben als we nadenken over wat de snelle
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technologische ontwikkelingen voor ons betekenen. Houden we vast aan oude routines, of
staan we open voor de mogelijkheden die de techniek ons biedt?

Aanbevelingen
•
•
•
•
•

Laat POWER geen elite zijn, maar een voorhoede – naar buiten gericht en een inspiratie
voor anderen.
Laat POWER geestverwantschap op basis van een actieve levenshouding centraal stellen
en daaraan invulling geven in het licht van een brede definitie van gezondheid.
Laat POWER een open houding bevorderen: empathisch en positief ten opzichte van de
ander, in combinatie met een streven naar authenticiteit.
Laat POWER steun bieden aan geestverwanten die door tegenslag of gebrek hun actieve
levenshouding anders moeten invullen en zoeken naar een nieuwe balans.
Laat POWER een lichte gemeenschap blijven, een informeel verband op basis van
gelijkwaardigheid, waarin men zich vrij voelt initiatieven te ontplooien en
vriendschappen te onderhouden.

De volgende richtlijnen passen volgens Roelof Hortulanus perfect bij POWER:
Maak contact – blijf actief – toon belangstelling – blijf leren – en geef.

Workshops
In vier gelijktijdige workshops werden vier thema’s verder uitgediept.

6
©wilreijs

Participatie in de samenleving begeleid door wethouder Fleur Imming
Concrete uitkomsten: Participatie begint bij jezelf. Een van de deelnemers wil een netwerk van
POWER-deelnemers in Kattenbroek starten.

Healthy ageing met arts/osteopaat John van der Woude

Concrete uitkomsten: Gezondheid is een POWER-mindset. Er zijn ideeën voor een
meditatiegroep, yogales, stiltewandelingen, een dansworkshop, een ‘ontspullingsclub’, een
workshop groente fermenteren, een vers-eetcafé en een excursie naar een knoflookboer.
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Technologie versus Ethiek en Samenleving (twee workshops), begeleid door Jan-Henk
Bouman en Wim van Rooijen (Fountainheads)

Concrete uitkomsten: Je moet de technologische ontwikkelingen blijven volgen en je keuzes
maken. Technologische ontwikkelingen kunnen ontregelend werken op de maatschappelijke
verhoudingen. Laten we binnen POWER doorpraten over technologie versus ethiek.

POWER-koor
Het programma werd afgesloten door het optreden van een ad-hoc koor van POWERdeelnemers. Onder leiding van Hubert ter Meulen zongen zij de sterren van de hemel.
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Afsluiting en Borrel
Daarna werd het gezellig samenzijn voortgezet in de bar.
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