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Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. L3 januari 2AZA
Aanwezig tot de pauze (t/m punt 10): Maurice en Gert (bestuur), Jacqueline (kandidaat bestuur),
Juriaan (coach), Zerhaya (office), Vit (lCf), Enruin, Jennifer, Ruud, Souhaila en Suníta
(teamcoördinatoren). Na de pauze: Zerhaya (t/m punt 15), Maurice, Gert, Jacqueline en Juriaan.
Afwezig met bericht: Bouchra (teamcoördinator).
Locatie/tijd: bij De Verbinding in Utrecht, vanaf 19:15 tot ca. 21:00 (pauze) en ca. 23:30 uur (sluiting).
Verslag met besluiten vet/curcíef en afspraken onderstreept

1. Agenda wordt vastgesteld.
2.

ActueeUnieuws.
+ De Klop: Vanaf januari 2020 door als buurtkamer, jammer en teleurstellend. ls keuze van
de bewonersvereniging om niet met ons verder te gaan, ze willen door op kleinere schaal.
Financiering als buurtwerkkamer was ook niet meer goed haalbaar. Welveel van geleerd:
bestaande opzet laat zich moeilijk omzetten en belang van vertrouwensband is cruciaal.
+ Samen Sterk: Demonstratie bij de Stopera was zëer geslaagd, half jaar financieríng 2020 en
ondertussen overleg over knelpunten en 'aanpak hoe verder'. Knelpunten: beperkt budget
gemeente/stadsdeel Zuidoost en kritische geluiden van enkele sleutelfiguren uit Zuidoost,
vermoedelijk in de omgeving/buurten van Samen Sterk. De nodige acties zijn al opgepakt,
April/mei kunnen de bewonersvereniging{en) resultaat voorleggen aan stadsdeelbestuur.
+ Utrecht Noordwest: TOP en De Verbinding kunnen samen in één nieuwe locatie op de
grens de twee buurten OndÍep en Zuilen. Nieuwe goede locatie voor De Verbinding in Zuilen
is niet te vinden {sloop huidige pand vermoedelijk Ín aprilfiuli) en financieríng blijft gebrekkig
(woningcorporaties doen nog beperkt mee en fondsen bouwen af na drie jaar).
+ Nieuwe buurtwerkkamers: Enkele woningcorporaties in Nieuw-West staan open voor een
aanbod van een buurtwerkkamer in Osdorp. Gemeente Eindhoven heeft ons benaderd om
met hen een buurtwerkkamer in Woensel-West te verkennen. Mogelijk start medio 2020.
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3.

Nieuw bestuursÍid Coöperatie.
+ Vaorctel om tacqueline Meije-Bonel te benoemen ols bestuurclid/secretarls van de
Buurtwerkkamer Coöpemtie ís akkoord. Formele voordracht en bevestiging bestuursbesluit
is aan de orde bij de eersWolgende ALV juni 2020. Jacqueline wordt ineeschrelren bii de KvK.

4.

Registratie bezoekers/deelnemers.
+ Dit jaar voorlopig alleen registratie offline, dus online laten we even liggen.
+ Vernieuwd tormulÍer waarÍn gecombineerd 'kennismaken en regístreren' is akkoord.
Zerhava/Gert saan dít definitief opmaken en dan 1.900 keer {ubbelziidis afdrukken.
+ Daarnaast wordt/blijft het nodig om (weer) te turven op deelname aan activiteiten.
De voorbeelde.n hiervan bii Sunita en _Carlien worden breed binnen ons tgam sedeeld.

5.

Vrijwilligers.
+ Terugmeldlng heidag is voldoende. Mogelijk weer te gebruiken als basis bij een volgende
heidag waarin we over de vrijwílligers ín gesprek gaan.
+ Groeidocument 'buurtwerkkamer als vrijwilligersorganisatie'wordt goedgekeurd. Als
iemand a
língen wenst kunnen we dÍt vanzelf weer agenderen en aanpassen.

januari 2020
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Gert zal het document nu kunnen gebruiken om de VCU te overtuigen dat we vooral veel
met. vriiwillisers w,erken en in principe een vriiwillisersoreanisatie ziin.
6.

ïeambezetting.
+ Bestaande opzet team sluit nog steeds goed aan. Wel steeds meer een grotere inzet van de
meewerkende vrijwilliger en minder met mensen die bij ons worden gedetacheerd met een
beperkte loonwaarde tot circa 35%. Laatste groep past wel bij ons, zolang het aantal per
buurtwerkkamer is te overzien en nog goed is te begeleiden.
+ Teams in Zuidoost werken steeds meer met assistenten in duobanen, dus 2 assistenten op
1 buurtwerkkamer. Dat ís ook al het geval bij De Verbinding in Zuilen.

7.

Stagebeleid vernieuwd.
+ Stogebeleid wordt in odngepaste vercie goedgekeurd.

8.

Jaarrapportage 2019.
+ vernieuwde format voor de teams c.q. teamcaördinatoren wordt goedgekeurd.
+ Planning: Uiterliik 7 februari leveren teamcoördinatoren concept aan, daarna werkt Juriaan
(met Zerhayalverder uit tot een totale rapportage 2019, nog aan te vullen door bestuur op
organisatie en financieel. lnzet is gereed: uiterlijk eerste week maart. Dan kan het worden
gedrukt en gepresenteerd aan de financiers laatste week maart, eerste week april (samen
met het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor 2020).

9.

Buurtwerkkamerdag 2020.
+ Gelet op de verhuizingen, de inzet op continuïteit en het realiseren van een stabiel aantal

van negen buurtwerkkamers, nodig voor een solide organisatie, valt 2020 nog niet goed. Ëen
buurtwerkkamerdag doen we dan beter in 2021.
10. Jaarplannin e 202O.
+ Accent verschuift van bestuursbijeenkomst (sturen organisatie, operationeel) naar heidag

(met z'n allen delen en werken op het DNA, op hoe we het doen en wat we willen bereiken).
Vandaar in 2020 geen 2 maar 3 heidagen - en 4 (eventueel 5) bestuursbijeenkomsten. Bij de
bestuursbijeenkomsten willen enkele assistenten en meewerkende vrijwilligers toch ook
graag aansluiten. Dat kan ook. We gaan iedereen vragen wat ze graag willen.
+ Heidagen (april, iunien november), ALV (iunilen bestuur (ianuari. mei. septer.nber en
decemberl wqrden binnenkort eepland.
PAUZE

1L. De Klop.

h 2420 zijn we olleen nog verhuurder van de ruimte. Maurice zal de huurovereenkomst
dit iaar tiidie oozessen. Verzoek aan De Klop is het huurbedrag.2}20 in één keer te voldoen.
+ ln de overdracht naar de bewonersvereniging De Ktop gaan we uitvan'. het z.s.m. afsluiten
van de mailadressen op buurtwerkkamer.nl, het niet in rekening brengen van seruicekosten
(we factureren slechts alleen nog de huisvestingskosten) en we laten de aangeschafte
middelen bij De Klop zelf achter (die zijn ook gekocht met dat doel om daar te gebruiken), dit
met uitzondering van één mobiele telefoon waar een abonnement Buurtwerkkamer op zit.
+

13 januari 2020
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12. Utrecht Noordwest.
+ TOP in Ondiep en De Verbinding ln Zuilen zullen mogeliik ergens halverwege 2020 samen
gaan ín één locatie - bij voorkeur op de grens van beide buurten. Dit mede gedwongen door
de te beperkte financiering voor twee zelfstandige locaties in Noordwest en het níet kunnen
vinden van een geschikte nieuwe locatie in Zuilen voor De Verbinding. Of dit zo door kan als
oplossing hangt nog af van de goedkeuring van beide bewonersverenigingen (beide komen
binnenkort bij elkaar) en of we een passende locatie kunnen vinden (er is al wel een optie
genomen op een plek aan de Amsterdamsestraatweg 434 - grens Zuilen/Ondiep).
13. Begroting 2020.
+ Begroting 2O20 wordt goedgekeurd en ondertekend door het bestuur.
14. Financiën2AL9.
+ Jaarrekenifre 2019 ín concept

wordt opqestel§ (actie Maurice) uiterliik

J.

qlaart 2020.

15. Personele zaken.

tot één vacature Utrecht Noordwest. Deze
kan zo snel als mogelijk worden vervuld. Hoe eerder des te beter. Actie: Juriaan.
+ Vacature TC MultiBron houden we nog even vast, totdat duidelijk is of Samen Sterk blijvend
door kan. ls dat het geval dan gaan we deze vacature opnieuw invullen/werven.
+ Verdeling AïC's Zuidoost: belangrijk om nu niet te veel te verschuiven, met uitzondering
van de aanvulling van 1 dag/week voor Bianca (als inzet op CJM).
+ Door de inzet op klussen (André gaat van 2 naar 3 dagenlweek op klussen, blíjft over nog 1
daglweek als assistent) is de feitelijke inzet van de ATC per buurtwerkkamer in Zuidoost nog
slechts 3,25 dagen.
+ Feedback: We doen het wel, maar het kan meer en beter. Juriaan en Gert gaan er mee
verder met de TC's, de TC's kunnen het nog meer oppakken binnen het eigen team. Het is
een belangrijk onderwerp, zeker iets voor een heidag. Zerhava maakt alvast een schriiven
met daarin efrkele tips voor de feedbackqesprekken en wat prettiee (startlvraqen ziin.
+ Vacatures ATC Utrecht worden samengevoegd

16. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering.
+ Besluiten/afsprakenlijst 11 november 2019 wordt vastgesteld.
17. Afsprakenlijst.
+ Wordt langs gelopen en aangepast.
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Afspra ke n I ijst ope rationeel Bu u rtwerkka mer Coö peratie
Stand 13 januari 2020

Datum

Afspraak

Gereed

Wie

Sept. '16

Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling
Operationeel: lídmaatschap bewonersvereniging van een
buurtwerkkamer registratie van activiteiten, aa n passen en
aanvullen met'slim turven' van alle activiteiten

202A

Dec.2019

Allen
Zerhaya, Juriaan

Activiteiten: formulierenbrieade, werkwiÍze en basis materiaal
Activiteiten: conversatieles Nederlands, werkwijze/materiaal
Activiteiten: computer oefenlessen, werkwiize en materiaal
Activite iten : sch u ldh ul ptoele idi ng, werkwijze en materiaa I
Activite ite n: ontmoeti ng/ba bbel uu r, we rkwijze e n materiaa
Communicatie: basis aanpak van website, facebook, logo's en
entree van een buurtwerkkamer, 'ons gezicht naar buiten toe'
Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook
Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot
Orga niseren la ndelijke Bu urtWerkKa me rdag voorjaa r 2020:
uitwerken aanpak, doel, doelgroep in 1 A4 incl. inhuur derde
RIE: bord nooduitgang en plattegrond in elke buurtwerkkamer
RIE: organiseren en beschrijven taken van de BHV'ers bij elke
buurtwerkkamer en met hen goed doorspreken als bestuur
RIE: opstellen klachtenregeling voor o.a. ongewenste omgang
Aanmelden van Coöperatie biiVCA
U itwerken contract medewerker/vríjwilÍÍger (en -bele id)
lnitiëren training'leren grenzen aangeven' en Excel cursus
RIE: Personeelsbeleid m.b.t. interne conflicten
Rl E: Aparte lunch/relaxgelegenheid
RIE: Sociale hygiëne en Arbo omstandigheden, o.a. met airco's
Uitwerken rol/taken buurtwerkkamercoach
Organiseren van overleg van elke bewonersvereniging met
het bestuur van de Buurtwerkkamer Coöperatie
Toedelen relatiebeheer woningcorporaties bij de
teamcoördinatoren
Uitschrijven als deelnemer bij SAMEN030
Organiseren bankrekeningen ïriodos voor Samen Sterk en De
Klop, de laatste met spoed!
Kritisch evalueren inzet Arbo
Sandra bericht sturen (na overleg met CJM)
Zijn er bezwaren tegen een vrijwilliger zonder vergunning?
Uitwerken jaarrekening 2019 tot niveau buurtwerkkamer
inclusief akkoord registeraccountant (mogelijk ook 2017118)
Werven gn behouden van (top)vrijwilligers: hoe doe je dat?

2020?

Juriaan, TC's

?

???

Heidag'17
Nov.'19
Heidag'1,7

Heidag'17
Heidag'17
Heidae'17
Heidag'17
Heidag'17
Dec.'17
Heidas'17
Dec.'17
Dec.'17
Dec.'17

Dec.'17
Jan.'18
Juni'L8
Heidag.'18
Heidag.'18
Heidag.'18
Heidag.'18

Dec.'18

Mei'19
Mei'19
Sept.'19
Sept.'19
Sept.'19

Nov.'L9
Nov.'19
Nov.'19
Heidas.'19

I
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???

2020?

Juriaan

?

???

?

?

Carlien, Nick,
Juriaan
Carlien, Juriaan

Begin 2020
Najaar

Juriaan, Gert

Jennifer, Gert

20L9
?

Maurice, Sunita
Sunita, Maurice

?

???

?

Febr. 2019

Maurice

Mei2019
?

Zerhaya, Gert
Zerhaya

?

Zerhaya

?

???

?

???

Mei2019
Sept.2019

Gert, Juriaan
Alle TC's

Juni 2019

Juriaan

Dec. 2019

Gert
Maurice

okt. 2019
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Dec. 2019

Zerhava, Gert
Gert
Zerhava, Gert

Maart 2020

Maurice

?

Juriaan

Nov. 20L9

2020
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Heidas.'1"9

Heidag.'19
Heidag.'19
Heidag.'19
Heidag.'19
Jan. 2020

Jan.2020
Jan. 2020
Jan. 2020
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Sleutelbeheer: hoe zet je dat in, wat doe je wel, wat niet?
Kwetsbaarheid bezetting team: hoe kun je elke dag de kamer
open houden en een basis aan activiteiten garanderen?
Bewonersvereniging: hoe benut je de kracht er van?
Afbakening takenpakket teamcoördinator: wat doe ie zelf?
Formulierenbrigade: wat doe je wel, wat niet en hoe kunnen
we het werk goed beschriiven inclusief praktische tools?
Drukken kennisma ki ngs/registratiefo rm ulier: 1.000x
Delen slim turven acties binnen de teams
Overtuigen VC Utrecht dat we vrijwilligersorganisatie zijn
Tips voor feedbackgesprek, incl. praktische vragen

2020 , /

/-
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?

?

?
?
?

Jan.2020

ian. 2020
Febr. 2020
Febr. 2020

Juriaan
Juriaan
Juriaan
Juriaan
Juriaan
Gert, Zerhaya
Carlien, Sunita

Gert
Zerhaya
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