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POWER: een nieuwe generatie ouderen als in:

1. Het rijtje volgend (naar Bontekoning):

• Stille generatie tot 1940

• Protestgeneratie tot 1955

• Generatie X tot 1970

• Pragmatische generatie tot 1985

• Generatie Y tot 2000

• Digigeneratie tot 2015

2. Het anders willen doen: 

zelf initiatief nemen en eigen regie hebben
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Hoe is POWER ontstaan? In vogelvlucht..........

❖ Ruim 10 jaar geleden gestart ‘Hoe willen we wonen?’ 
en Hoe ille  e oud orde ?  

❖ Henk Manschot, Universiteit voor Humanistiek over het 

the a 'Oud e  Ouder orde  et o der eer: 
❖ Verhouding tussen leren, werken en vrije tijd 

verandert 

❖ Toegenomen levensverwachting levert langer veel 

vrije tijd

❖ Hoe vul je die in? Er is geen paradigma voor
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POWER thema’s
zingeving

cultuur

generatieswonen

vitaliteit
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generaties
❖ Thema 1e lustrum in 2012 was 

O t oeti g a  ge eraties
❖ Als proef Het Generatiecafé in 2013

❖ Daarna een afstudeerproject naar wat 

POWER deelnemers met generaties 

willen. Keuze: de studentengeneratie

❖ POWER coaching van start gegaan in 

studiejaar 2014/2015. Begeleiding van 

studenten van de Hogeschool Utrecht, 

locatie Amersfoort
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Aanbod

POWER coach

Vraag 

Studenten

POWER coaching

Matching tussen 

coach en student

Geformaliseerde 

werkwijze

Taal

Planning

Leren leren

Persoon

Docenten

Therapeuten

Ondernemers

Professionals
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Werkt het?

Ja! Maar wat dan?

❖ Dat 2 op de 3 studenten hun doel halen

❖ Dat studenten rust, aandacht en discipline ervaren

❖ Dat studenten merken dat ouderen niet van een andere 

planeet zijn

❖ Dat coaches genieten van het contact: het houdt scherp, 

verruimt de blik, leert begrijpen, geeft tevredenheid, 

helpt relativeren, houdt vitaal
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Hoe kan dat?

Door wederzijds belang!

❖ Stel iet de alge e e raag: ik il graag 
i terge eratio eel co tact
Daar komt niemand op af, wees concreet

❖ Er moet een duidelijk object van interesse zijn: 

bijvoorbeeld coaching, of huisvesting delen, of muziek 

maken
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Hoe kan dat? - vervolg

❖ Er moet wederkerigheid zijn: ik geef, maar wil ook 

ontvangen. Dat maakt het contact evenwaardig. Deze 

win-win is de eerste winst!

❖ Naast het functionele contact over het object van 

interesse ontstaat er vanzelf interesse in de ander en 

dat is de tweede winst!

❖ Doel wordt middel, maar promoot het middel als doel 


