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Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 9 juli 2AZA
Aanwezig: Maurice en Gert (bestuur) en Juriaan (coach).
Afwezig met bericht: Jacqueline (bestuur).
Locatie/tijd: bij TOP in Utrecht, vanaf 17:00 tot ca. 18:30 uur (sluiting).
Verslag met besluiten vetlcurcief en afspraken onderstreept

1. Agenda wordt vastgesteld.
2. Actueel/nieuws.
+ Diverse zaken m.b.t. Geuzennest, Zuidoost en Utrecht worden uitgewisseld.

3. Acties voor Samen Sterk.
+ lnformeren enkele raadsleden: gaan we nog voor de zomer doen {voorinformatie).
+ Klacht indienen wegens bestuurlijk onbehoorlijke bejegening; is akkoord en gedaan. Kopie
van de klacht delen we ook alvast met (bureau) wethouder Groot Wassink en raadsleden.
+ Route na reactie op ons bezwaar: wel ook naar Ombudsman 02O ook artikel Parool en
uiteindelijk indien nodig open brief van bewoners in Parool aan Halsema, met indien
bewoners dat weer wíllen een protestmars.

4.

Keuze huisvesting De Verbinding.
+ Plan A is locatie aan winkelcentrum Rokade, maar dat gaat niet gemakkelijk lukken.
+ Plan B is wel ASW 577, maar nu even on hold totdat we zeker weten dat we door kunnen

met een volledige steun van de gemeente.

5.

Werkwijze formulieren en schuldhulptoeleiding.
+ Stappenplan schuldhulptoeleiding beschriifi aanpak in Schaon Schíp; samen met de
biJtagen ls dit nu akkoord/vastgesteld. Het is een werk- en groeidocument.
+ Werlcwiize formulierenhulp wordt puntsgewijs doorgenomen en op hoofdltjnen ook nu zo
vastgesteld als basis: kan ook als werk- en groeidocument met derden worden gedeeld.
Deze versie wordt in de zomer nog één keer aangevuld door de ervaringsdeskundigen bij ons
en komt dan noemaals terug in een verbeterde versie in het,bestuur.

6.

Cockpit juli2020.
+ Nog niet voldoende gereed. Voorlopige raming geeft aan dat er enige ruimte is om enkele
vacatures alsnog te vervullen - als finale versie inderdaad eerste ramíng bevestigd.
+ Gevolgen Utrecht: 2x ATC kan worden ingevuld, respectievelijk 25 uurlweek TOP en 16
uur/week Hart voor Leidsche Rijn. Kandidaten kunnen vanaf l/g heginnen,
+ Gevolgen Amsterdam Zuidoost: inzet TC MultiBron vanol 7/9 starten {max. 18 uur/week);
aanvullend de TC Samen Sterk/CJM is nu samen 2x 18 = 36 uur/week, oanvullen met 4
uur/week voor project índivÍdueelbetrekken hewoners flats Gelderchoofd en Gmvestein.

'1. ËindhovenWoensel

West.
kwartiermaker. Gertíuriaan maken samen plan en offerte.

+ Juriaan kan ingezet als
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Osdorp verkenning.
+ Elmy Everaert kan en wil ingezet als verkenner. Uitvoering deze zomer met mogelijk in
september een plan en voorstel om in te dienen bij de Sociale Basis voor Nieuw West.

9.

Jaarrekening 2019.
+ ls reeds vastgesteld in de ALV op 26

juni 2020, met

als toevoeging dat de verdeling per
buurtwerkkamer akkoord is en nog wordt voorzien van een akkoord door de accountant.
Maurice zorgt voor laatste slag in overleg met Gert, bij voorkeur voor de zomer gereed.

10. HR zaken.

+ Diverse zaken besproken; meerdere acties volgen.
+ Reiskostenvergoeding voor TC TOP is okkoord; Maurice werkt verder uit. Afstand woonwerk wordt namelijk (na verhuizing) flink groter en CAO verplicht ons het niet, maar voor

iemand in loondienst is een vergoeding redelijk en billijk.
LL. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergaderi ng.
+ Besiuiten/afsprakenlijst 13 januari en 14 mei 2020 worden vastgesteld.
L2. Afspra ke n lijst.
+

Wordt langs gelopen en aangepast.

13. Volgende bestuursbijeenkomst.
+ ls reeds gepland: op maandag, 14 september 2020. Locatie en tijd volgen nog.
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Afspra ken I ijst ope rationeel Bu u rtwerkka mer Coö perati e
Stand 9 juli 2020
Datum

Afspraak

Gereed

Wie

Sept.'16
Heidag'17
Nov.'19

Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling
Operationeel: lidmaatschap bewonersvereniging van een
buurtwerkkamer registratie van activiteiten, aanpassen en
aanvullen met'slim turyen' van alle activiteíten

2020
Dec.2019

Allen
Zerhaya, Juriaan

Heidag'17
Heidae'17
Heidas'17
Heidag'17
Heidas'17
Heidag'17

Activiteiten: formulierenbrigade, werkwijze en basis materiaal
Activiteiten : conversatieles Nede rla nds, werkwijze/materiaal
Activiteiten: computer oefenlessen, werkwijze en materiaal
Activiteiten: schuldhulptoeleiding, werkwiize en materiaal
Activiteiten: ontmoeting/babbeluur, werkwijze en materiaal
Communicatie: basis aanpak van website, facebook, logo's en
entree van €en buurtwerkkamer, 'ons gezicht naar buiten toe'
Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook
Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot
Organiseren landeliike BuurtWerkKamerdas
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
Uitwerken contract medewerker/vriiwillieer (en -beleid)
lnitiëren training'leren grenzen aangeven' en Excel cursus
RIE: Personeelsbeleid m.b.t. interne conflicten
Rl E: Apa rte lunch/relaxgelegenheid
RIE: Sociale hygiëne en Arbo omstandigheden, o.a. met airco's
Uitwerken rol/taken buurtwerkkamercoach
Toedelen relatiebeheer woningcorporaties bij de TC's
Kritisch evalueren inzet Arbo
Sandra bericht sturen (na overleg met CJM)
Uitwerken jaarrekening 2019 tot niveau buurtwerkkamer
inclusief a kkoord registeracco unta nt (mogelij k ook ZAfi I L8)
Werven en behouden van (top)vriiwilligers; hoe doe ie dat?
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 beschrijven inclusief praktísche tools?
Drukken kennismakings/registratieformulier: 1.000x
Tips voor feedbackgesprek, incl. praktische vragen

2020

Juriaan, TC's

?

???

?

???

Dec.'17
Heidag'17
Dec,'17
Dec.'17
Dec.'17
Dec.'17
Juni'18
Heidag.'18
Heidag.'1,8

Heidae.'18
Heidag.'18

Dec.'18

Mei'19
Sept.'L9

Nov.'19
Nov.'19
Heidag.'19
Heidae.'19
Heidag.'19
Heidag.'19
Heidag.'19
Heidag.'19
Jan.2O2O

Jan. 2020
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2020

Juríaan

?

???

?

Carlien, Nick,
Juriaan
Carlien, Juriaan

?

?

Jennifer, Gert
Juriaan, Gert
Maurice, Sunita
Sunita, Maurice

?

???

Mei2019
?

Zerhaya, Gert
Zerhaya

?

Zerhaya

?

???

?

???

Mei2019

Gert, juriaan
Juriaan
Zerhava, Gert

Besin 2020
2027?
?

Juni 2019

Nov.2019
2020
Maart 2020
?

?
?

?
?

2020
Jan.2A2O

Febr. 2020

Gert
Maurice
Juriaan
J uriaan
Juriaan
Juriaan
Juriaan
Juriaan
Gert, Zerhaya
Zerhaya
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