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Interview met Jim Soulsby (University of Leicester, UK), ForAge Netwerk Facilitator
al dit prachtige werk in de afgelopen jaren proberen samen te
brengen. Zo is ForAgeE geboren.
Anna: Wat zou je met Forage willen bereiken tijdens het
levensduur van het project?
Jim: Mijn belangrijkste droom is dat Forage ook na drie jaar
gecontinueerd zal blijven, dat we via internet een
betrouwbare faciliteit gecreëerd hebben voor het delen van
informatie die toegankelijk is voor iedereen - een soort Google
voor later-life leren in Europa. Dus gedurende de komende
drie jaar moeten we onszelf profileren, en we moeten het
aantal betrokken landen te verhogen. We moeten kijken hoe
we kunnen overleven en ondertussen doen wat we beloofd
hebben te zullen doen.

Anna: Jim, wat was het ontstaan van ForAge?
Jim: Ik werk meer dan 25 jaar op het terrein van
oudereneducatie en in die tijd heb ik zoveel prachtige,
inventieve en fascinerende leren programma’s rond ouder
worden leren kennen. Het is onmogelijk om ze allemaal in je
hoofd te houden! Ik geloofde dat andere mensen zouden
moeten weten van het werk dat wordt verricht, hoe het
gebeurd is, wat de problemen en successen zijn, en hoe
ouderen betrokken worden bij het maken het ervan. In de
loop der jaren dingen herhaalde zich deze gedachte en ik vond
het een schande dat er nog geen manier gevonden was om al
deze ervaringen samen te brengen, zodat we ze konden
gebruiken om te helpen bij toekomstige ontwikkelingen, niet
alleen bij het anticiperen op en het overwinnen van
moeilijkheden, maar ook in het benutten van al die
deskundigheid. Ik heb altijd geloofd dat we meer succes
zouden krijgen en in staat zouden zijn om te onder-steunen
wat we doen als we beter kunnen samenwer-ken met
anderen.
Terwijl ik werkzaam was bij het Nationaal Instituut voor
Volwassenenonderwijs Permanente Educatie (NIACE) in
Engeland in het project "Older and Bolder" heb ik geprobeerd
om een database van (goede) praktijken te ontwikkelen om
beter te registreren wat mijn collega’s en ik hadden
waargenomen of die onder onze aandacht waren gebracht. Ik
probeerde deze database in te brengen in het Europese Age
Platform, waarvan ik lid was. Mijn deelname aan tal van
Europese programma's, conferenties en uitwisselingen
hadden tal van educa-tieve activiteiten in heel Europa onder
mijn aandacht gebracht. In de afgelopen jaren, door middel
van advies te hebben ingewonnen van al die Europese
partners en in samenwerking met anderen in een Grundtvig
training, kwam ik tot het besef dat er een gelegenheid was om

Anna: Waar wil je met ForAge over drie jaar zijn?
Jim: Ik geloof dat ik dat al beantwoord heb, maar in drie jaar
tijd moeten we het aantal landen waar we meewerken als
geassocieerde partners kunnen presenteren, als een breed
scala van partners; we moeten kunnen laten zien hoe
gevarieerd de vragen zijn waar we mee te maken hebben, wat
de debatten zijn die we georganiseerd hebben en wat de
resultaten daarvan zijn. Onze resultaten zullen niet alleen
numeriek - zij zullen kwantitatief, maar ook kwalitatief zijn.
Dat zal houdt in dat we onze invloed moeten bewijzen - onze
rol moet niet reactief maar proactief zijn – we moeten
anticiperen op problemen, debatten aangaan, vragen stellen,
onderzoek stimuleren, zelf op zoek gaan naar gegevens en
relevante statistieken.
Anna: Hoe moet de performance van ons netwerk er uitzien
om ons meer zichtbaar en efficiënt te maken?
Jim: Wij zijn uniek, en we moeten uniek blijven. We moeten
laten zien dat we willen delen en samenwerken. We moeten
andere netwerken, partnerschappen en projecten laten zien
dat we geen concurrentie zijn, maar dat we willen helpen bij
disseminatie en zo impact willen creëren. We moeten gezien
worden als aanvullend en ook als een bureau dat mensen kan
samenbrengen, projecten, sectoren, disciplines en landen. En
natuurlijk moeten we onmisbaar lijken - dat de wereld niet
zonder ons kan!
Onze belangrijkste instrument zal de website worden, maar
we zullen ook onze eigen netwerken in moeten trekken,
contact maken en houden met beleidsmakers, financiers,
educatieve werkers en anderen die relevant kunnen zijn. We
moeten bij al onze werkzaamheden ook aan Forage denken,
en niet alleen wanneer we het gevoel hebben dat we het
project te moeten promoten of wanneer we onze taken in de
projectworkpackages moeten verrichten.
Anna: Heel erg bedankt Jim.
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