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Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 13 mei 20!9

Aanwezig: Maurice en Gert (bestuur), Juriaan (coach), Zerhaya (office) - via Skype!, Sunita, Souhaila,
llona, Rita, Eruvin en Jennifer (teamcoördinatoren), Vit (lCT) en Dayenne (Schoon Schip).

Afwezig: Saskia (bestuur) en Sabiet (teamcoördinator).
Locatie/tijd: bij De Verbinding in Zuilen (Elsenburglaan 8-10, Utrecht), vanaf 19:15 tot ca. 22230 uur.

Verslag met besluiten vet/curciet en afspraken onderstreept

1. Agenda wordt vastgesteld.

2. Actueel/nieuws.
+ Bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn heeft op 15 mei een ALV. Belangrijk moment
voor de bewoners om aan te geven (als opdrachtgever voor ons) wat goed gaar en beter kan.
+ Bewonersverenging ïOP heeft een vergelijkbare bijeenkomst op 20 mei.
+ Samen Sterk is in wording en die bij De Verbinding wordt binnenkort formeel opgerícht.
PS: Afspraak is dat elke bewonersverenisins minimaal één keer per iaar een overleg heeft
met het bestuur van de Bu\rrtwerkkamer Coöperatie. Waar nodie zorst de teamsoördinator
er voor dat dit ook echt kan plaatsvinden.

3. Begroting 2019 - opvangen tekort.
+ Utrecht: tekort is ca. € 13.500. Oplossing is voor ca. € 10.000 extra aanvraag bij een fonds
op een nog te benoemen project. Bijv, bij KF Hein, Hoogland of Elise Mathilde Fonds. Actíe:
voor Juriaan en Gert.
+ Amsterdam: idem, ook tekort van ca. € 14.500. Oplossing is hier om de kostenpost stages
en werkeryaring/SW-plekken nihilte benutten. Heelmisschien kan er nog iets ingediend b'rj

het zogenoemde Zuidoost Fonds (míts niet van de gemeente). ActiP: Jennifer zoekt dit uit.
+ Cockpit: morgenavond is de cockpit gereed en dan weten we precies wat de tekorten gaan

zijn. Als dat lager uiWalt vervallen mogelijk de eerder genoemde acties.
+ Extra algemene uren: alleen mogel'rjk bij het openen van een negende buurtwerkkamer.

4. Samenwerkingsafspraken en aanbod 2020.
+ Vernieuwde indeling van activiteíten wordt besproken. Let vooral op dat we alleen
rapporteren op aantallen unieke deelnemers en klussen. Het voortdurend turven van hoe
vaak iemand aan iets deelneemt is voor derdenfinanciers niet (meer) nodig. Dat kan veel
onnodig administratief werk besparen !

+ Kostenindeling is vernieuwd en uitgebreider, met ook een iets hogere basis begroting voor
een buurtwerkkamer. Daarmee kan de 13de maand worden betaald, is er meer ruimte voor
werkervaringsplekken en ook om de algemene kosten voldoende te kunnen financieren.
+ De teomcaördinator heefi ruimte om zeltstondig het budget te besteden zoals
apgenomen híi 82 (aantekken participotie-,leetwerk- en stageplekken), C3 (inventurts en
aonpossen ruimte) en D {alle locatiekosten).

5. Registratiesysteem.
+ Nagenoeg iedereen is begonnen met het invullen van de formulieren. Dat gaat goed.
+ Op,één buurtwerkkamer wordt als proef begonnen met het online/digitaal ínvullen.
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Als dat goed gaat kan dat ook op alle plekken gebeuren. Elke'kamer' krtjgt één aansluiting.

6. Verdelen relatiebeheerwoningcorporaties.
+ Het vaorstel om voor elke wonlngcotporatie een teamcaördinotor het relatiebeheer te
laten doen is okkoord. Ofwel de betreffende teamcoördinator gaat voor zijn/haar
woningcorporatie na wie de contactpersonen zijn, of ze tevreden zijn met ons, wat ze
meer/anders willen, wie we bU hen goed moeten informeren e.d.
+ Juriaan saat na welke teafncoördinaïor het beste bii welke Woninscorporatie 'past'.
Enkele suggesties alvast: Erwin met Rochdale en Jennifer met Ymere.

7. Verhuur ruimte buurtwerkkamer.
+ Voorstel Enrin/Gert wordt besproken en valt goed. ledereen leest nog een keer en
aanvullíngen worden doorgegeven. Dan wordt het als 'basis' vastgesteld in een volgende
bijeenkomst van het bestuur.

8. Personeelsbeleid2019-2022:
+ Per ianuari 2020 streven we er nadr om de volgende perconeelmmbitÍes de kunnen
reallseren (involgorde van priort|'rft):
(1) 13de maand, daarna
(2) h* kunnen betalen van min.65% mogelijkg{)%vEn de ingezette uren en
(3) ten slotte het kunnen betalen van de uurtarieven ZZP conlorm beleld

9. Heidedag 28 juni (met ALV).
+ Potentiële onderwerpen die worden genoemd:
(A) betrekken stakeholdervpartnersfinanciers en hoe we dat (nog) beter kunnen doen,
(B) DNA verder uitdiepen of mogel'rjk nagaan wat onze 'methodiek' is ofwel welke unieke
werkwijze in ons DNA maakt dat we veel kunnen betekenen voor de deelnemers?
(C) Schoon Schip met elkaar delen en hoe dat te versterken (bijv. met budgettrainingen?),
(D) ideale omvang van een buurtwerkkamer in m2 (en deelnemers?), ofwel is TOP een
voorbeeld van hoe we willen zijn {klein en met focus op onze kern} en/of ook Samen Sterk
(groot met veel 'buurthuis' activiteiten in de extra ruimtes)?
+ Zerhava coördineert ?lle suseesties en iedereen levert die bínnen 2 weken bii haar aan,
waarna zii een voorstel doet voor een proeraÍ4fna op 28 iuni. inclusief wie wat doet.
+ Locatie voor de 28 juni is in principe bij Hart voor Leidsche Rijn. Sunita saat nog na of het
Ondernemershuis in Overvecht weUicht een qoed alternatief kan ziin?

PAUZE: daarna door met alleen Zerhaya, Juriaan, Maurice en Gert.

10. Jaarrekening 2018.
+ Maurice levert finale versie eind r.nei Aan zodat bestuur deze uiterlijk l juni kan vaststellen.

11. Cockpit 2019.
+ Met Maurice vullen we de laatste 'gaten' op. Dag later op 15 mei volgt finale cockpit, van
belang om na te kunnen gaan wat we nog tekort komen en welke acties dus nog nodig zijn.

13 mei 2019 
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12. Stagebeleid,
Voorstel is nu definitiel en wordt vdstgesteld door het bestuur.

L3. Organiseren LKS in Utrecht,
+ Zowel voor ATC De Verbinding ais ook voor ATC TOP zijn de aanvragen LKS nog niet
goedgekeurd. Zerhaya is er volop mee bezig en naar verwachting komt het binnenkort rond.

14. Start buurtwerkkamer Geuzenveld - Amsterdam Nieuw West.
+ Hangt nog steeds op besluitvorming bij de gemeente. Gert en Juriaan zitten er bovenopl
Start zal niet voor de zomer meer zijn, mogelijk toch wel per 1 september.

15. Verhuizing Hart voor Leidsche Rijn naar nieuwe locatie in centrum Leidsche Rijn.
+ Akkoord met het plan voor de verhuizing en de nieuwe beoogde locotie (van co, 80 m2)
met De Plddtsmaker als verhuurder.We streven naar een verhuizing dit najaar.
+ Dat zal betekenen dat we te maken krijgen met een extra kostenpost, namelijk huurkosten.
Hier zullen we binnen de begroting een oplossing voor moeten vinden omdat we niet meer
geld voor de buurtwerkkamer georganiseerd kunnen krijgen.

16. Personeel: voortgang en vacatures.
+ Laatste updates worden gedeeld.

17. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering.
+ Besluiten/afsprakenlijst 11. maart 2019 wordt vastgesteld.
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Afspra ke n I ijst ope rationeel Bu u rtwerkka mer Coö pe rati e
Stand 13 mei2019

Verslag, besluiten en afspraken bestuur BuurtWerkKamer Coöperatie

Datum Afspraak Gereed Wie

Sept.'16 Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling 2020 Allen
Heidag'17 Operationeel: lidmaatschap bewonersvereniging van een

buurtwerkkamer registratie van activiteiten
Febr. 2019 Zerhaya, Vit

Heidag'L7 Activiteiten: formulierenbrigade, werkwijze en basis materiaal Dayenne
Heidag'17 Activiteiten: conversatieles Nederlands, werkwijze/materiaal Anneke, Mavis
Heidag'17 Activite iten: computer oefen lessen, werkwijze en materiaa I ???

Heidae'17 Activiteiten: schuldhul ptoeleid ing, werkwi ize en materiaa I Tes, Davenne
Heidag'17 Activiteiten: ontmoeting/babbeluur, werkwijze en materiaal ???

Heidag'17 Communicatie: basis aanpak van website, facebook, logo's en
entree van een buurtwerkkamer, 'ons gezicht naar buiten toe'

Carlien, Nick,

Juriaan
Dec.'17 Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook Carlien, Nick,

Juriaan
Heidae'17 Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot Beein 2018 Jennifer, Gert
Dec.'17 Orga niseren la ndel ijke BuurtWerkKamerdag voorjaar 2020:

uitwerken aanpak, doel, doelgroep in 1 A4 incl. inhuur derde
Najaar
20]-9

Juriaan, Gert

Dec.'17 RIE: bord nooduitgang en plattegrond in elke buurtwerkkamer Maurice, Sunita
Dec.'17 RIE: organiseren en beschrijven taken van de BHV'ers bij elke

buurtwerkkamer en met hen goed doorspreken als bestuur
Sunita, Maurice

Dec.'17 RIE: opstellen klachtenregeling voor o.a, ongewenste omgang Saskia

Jan. '18 Aanmelden van Coöperatie bii VCA Febr.2019 Maurice
Juni'18 Uitwerken contract medewerker/vrijwillíger (en -beleid) Meí2019 Zerhaya, Gert
Heidag.'1.8 lnitiëren training'leren grenzen aangeven' en Excel cursus Zerhaya

Heidag.'18 Rl E : Personeelsbeleid m.b.t. interne conflicten Zerhaya

Heidag.'18 Rl E: Aparte lunch/relaxgelegenheid
Heidas.'18 RIE: Sociale hygiëne en Arbo omstandigheden, o.a. met airco's Sabiet
Dec.'18 Nagaan wat de kosten zijn, zowel van de premies per jaar van

de ziektekostenverzekering als ook van de gemiddelde kosten
voor ons als Coöperatie zodra iemand dan ziek wordt

Febr. 2019 Maurice

Dec.'18 Uitwerken rol/taken buurtwerkkamercoach Mei2019 Gert, Juriaan
Mei'19 Organiseren van overleg van elke bewonersvereniging met

het bestuur van de Buurtwerkkamer Coöperatie
Sept. 2019 Alle TC's

Mei'19 Toedelen relatiebeheer woningcorporafres bii de
teamcoördinatoren

luni 2OtS luriaan

Meí'1,9 Coördineren organisatie en programma Heideda E/ALV 28 juni luniZ0l9 Zerhaya
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