NOTITIES - Heid edag 22 november 20L9
Nieuws
I gaan volop door, De Klop wordt mogel'rjk weer buurtkamer {en zal na een overdracht
niet langer meer worden ondersteund door ons als Buurtwerkkamer Coöperatie) en wellicht 1 nieuw.
1. Jaar 2020:

2. Na Hart voor Leidsche Rijn gaat ook De Verbinding in 2O2O verhuizen.
3. Radar heeft ons onderzocht op verzoek van Zuidoost: oordeel is positief!

4. Registreren: we hebben ovezicht van waarom we het doen en wat er beter kan.

Waarom is het registreren van bezoekers, deelnemers en leden waardevol?
(1) Overzicht en inzicht krijgen in wie onze bezoekers en deelnemers zijn.
Voor
(2) Een betere bereikbaarheid van onze deelnemers, bijv. bij nood of hulp.

onszelf
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en
financiers
Voor
partners

(3) Onze deelnemers kunnen zo goed kenbaar maken dat zij het waardevol
vinden wat de buurtwerkkamer (voor hen) doet.
(a) Het formeel registreren van de leden yan de bewonerwereniging
(5) Een praktische mailinglijst voor bijeenkomsten.
Een moment of aanleiding om beter een deelnemer te leren kennen.
{A} Analyse en inzicht in wat wij doen voor de afzonderlijke financiers, b'rjv.
hoeveel huurders per woningcorporatie deelnemen.
(B) Verantwoording over de besteding van de middelen en in welke mate

5. Elkaar coachen, zoals vandaag:

Nieuw
oppakken

{1} Werven en behouden van (top}vrijwilligers: wat is slim om te doen?
(2) Sleutelbeheer: hoe zet je dat in, wat doe je wel of niet?

(3) Kwetsbaarheid van de bezetting van het team van vrijwilligers: hoe kun
je elke dag de'kamer'open houden en het {basis)aanbod garanderen?
(4) Bewonersvereniging: hoe benut je de kracht van bestuur en ALV?
(5) Afbakening takenpakket teamcoördinator: wat doe je zelf en wat niet?
(6) Formulierenbrigade: wat kan je wel doen en waar liggen de grenzen?
Al opgepakt
Eerder
genoemd

van aanpak en enkele praktische tools.
(7) Schoon Schip: beschrijven van de aanpak inclusief praktische tools.
(i) Ontmoeting/babbeluur: (deels) beschrijven van aanpak met tools.
(ii) Oefenlessen Nederlands: idem.

6. Twee daaruit voor vandaag: (1-) hoe werven en behouden vrijwilligers en (2) rol sleutelbeheer?
Aanleidingen: dat het soms moeizaam gaat en UVC stelt dat we geen vrijwilligersorganisatie zijn!
Daarom concept vrijwilligersbeleid gemaakt en vandaag aan de slag met hoe we het doen.

/@ru

Gesprek over 'inzet van vrijwilligers bij buurtwerkkamers'
Op basis van enkele stellingen komen we in twee rondes tot enkele belangrijke met elkaar gedeelde
conclusies, waarnemingen of uitspraken die we kunnen verwerken in een notitie over hoe we bij de
buurtwerkkamers onze vrijwilligers vinden, omarmen en verbinden (nog iets verder uit te werken):

l\

Wfe kan ervriiwilligerswerk doen blj de buurtttverkkamer?
ledereen! Ook iemand met een 'rugzak'. Met een rugzak bedoelen we dan dat iemand 'last' heeft
van persoonlijke problemen die zwaar op de schouders drukken en hij of zij dan soms niet de
ruimte voelt om actief te zijn (met anderen). We gaan altijd wel na of iemand om kan gaan met
de verantwoordelijkheid van het (mede) organiseren van een activiteit of dienst en of iemand
zich wilen kan houden aan de afspraken die we met elkaar maken bij een buurtwerkkamer.

l2l Kan ook lemand met een volle rugzak vrijwilllgetswerk doen bíj de buurtwerkkamer?
Vaak wel, niet altijd: het is maatwerk. En het is een kansl Sterker nog, juist voor iemand met een
volle rugzak kan vrijwilligerswerk regelmatig helpen om de 'last'te verlichten, weer trots te zijn
op wat je wel kan. Dat kan ook het geval z'rjn voor iemand die thuisloos is. Belangrijk hierin is dat
we de deelnemer zelf vragen of hij of zij het prettig vindt om ondanks z'rJn of haar rugzak toch iets
te doen bij ons, al is het maar met een klein klusje zoals het schoonmaken, meehelpen met koken
of even koffie schenken. Kortom, ga niet te snel voor de ander denken, maar vraag er naar.

(3) fian iedereen alles?
Zeker niet. Kijk heel goed naar wat iemand wel of niet kan. We moeten soms iemand beschermen
in zijn of haar enthousiasme en voorkomen dat iemand over zijn of haar grenzen gaat, te veel
gaat helpen en mee gaat doen of te veel 'problemen van anderen'mee naar huis gaat nemen.

l,4l Hoe vinden wíj de vriiwilltgers?
De belangrijkte manier om vrijwilligers te vinden bij de buurtwerkkamer

is door de meeste
deelnemers te vragen of ze iets terug willen doen (onze wederkerigheid). DeeÍnemers die bij ons
binnen komen met een hulpvraag en daarin worden geholpen voelen vaak zelf al de behoefte orn
iets terug te doen, hoe klein ook. Aanvullend brengen we soms flyers rond in de wijk waarin we
bewoners vragen of ze iets willen doen in en voor de buurt en zo ja, dat ze dat dan bii ons kunnen
starten en direct een sleutel kunnen krijgen. Ook vinden/krijgen we vríjwilligers 'doorverwezen'
via de sociale dienst en/of de vrijwilligerscentrale én soms ook gewoon via 'binnenlopers' die ons
kennen ofvan ons gehoord hebben.

(5) Wat verlaagt

de drempel am wijwtlligerswerk te goan doen bíj de buurtwerkkamer?
Bewoners - of ze al wel of nq niet deelnemen aan een activiteit of gebruik maken van een dienst
bij de buurnrerkkamer - gaan vaak eerder actief worden als vrijwilliger als ze dat samen kunnen
doen, samen verantwoordelijk worden in plaats van als enige er voor staan.

16l Wordt iemand eerder vrliwillíger als le h* hem ol haar dÍrect vraagt?
Als íemand graag wijwilllgerwil worden - bijvoorbeeld om 'iets terug te kunnen doen'- dan gaat
hU of zU daar op een goed moment mee beginnen, soms al door eventjes iets schoon te maken of
te helpen bU het klaarzetten van tafels en stoelen. Zo geleideliJk aan wordt iemand dan steeds
actiever en steeds meer een vrijwilliger die soms ook een eigen activiteit of dienst (mede) helpt
organiseren. Tegelijke*ijd vragen we in een persoonlijk gesprek deelnemers ook actief naar wat
ze leuk vínden, goed kunnen en mísschien graag zouden willen doen bij ons als vr'rjwílliger. Dat
laatste kunnen we soms nog meer doen dan nu al b'rj ons gebeurt.

l7l Hoe noemen
De naam

we de vrijwllliger?
'vrijwílliger'doet bij ons vreemd aan, alsof je de vrijwilligheid het belangrijkste vindt (en

is betaald werk dan níet vrijwillig?), Liever vinden we hiervoor een beter passende naam.
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