
NOTITIES - Heidedag 20 november 202A

Aanwezig (beperkt aantal vanwege corona): Bernadet, Carlien, Bianca, Dayenne, Mavis, Enruin,

Jennifer, Ruud, Bouchra, Sunita, Katja, Zerhaya, Juriaan en Gert.

De heidedag vindt voor de 2de keer plaats bij Stadsboerderij Osdorp, waar we om 14:00 beginnen,

met elkaar in een grote kring in gesprek Baan tot 18:00 en daarna nog een heerlijke maaltijd hebben.

Nieuws

Sommige buurtwerkkamers draaien goed, sommigen hebben 'zwaar weed. Hart voor Leídsche Rijn is

recent volledig afgebrand. Een zware slag voor het team en de deelnemers. Doorgaan in 2021 staat

of valt met het vinden van een passende locatie. De Verbinding is vanaf september 'dakloos' en heeft

tijdelijk ruímte bij Bij Boshardt met zicht op een duurzame locatie bij een 'clubhuis'. ln Utrecht is het

spannend of de gemeente wel volledig door wil met de huidige drie buurtwerkkamers. ln Zuidoost is

het bíjna zeker dat het stadsdeel gaat stoppen met het financieren van Samen Sterk. Daar is het weer

spannend wat er nog wel kan in de vorm van een satelliet of mobiel? GeuzenNest draait heel goed,

met een grote groep vrijwilligers en vele deelnemers. Nieuwe buurtwerkkamers worden verkend,

met grote kansen in Eindhoven (Woensel West), Nieuwegein, mogelijk ook in Osdorp en Zaanstad.

Mondkapje

Per 1 december a.s. wordt in de publieke ruimte het mondkapje verplicht; althans zo lang je

beweegt. Dat zal zeer waarschijnlijk ook voor ons gaan gelden; hoewel we dat nog goed uitzoeken.

Mogelijk is er iets meer ruimte voor ons, net al bij vorige gelegenheden, om er - als we dat willen -
zo ruim mogelijk mee om te gaan. Veel deelnemers zijn 'bangl voor de corona; weer anderen doen er

heel gemakkelijk over. Ook binnen het team wordt er heel verschillend over gedacht, van er heel

strikt mee om willen gaan {altijd binnen een mondkapje op wíllen)tot er heel krítisch op zijn (is dat

mondkapje eigenlijk wel nodig - zeker als je voldoende afstand tot elkaar houdt?). We respecteren

elkaars mening en gaan opnieuw proberen het voor iedereen werkbaar te maken.

Wat maakt ons sterk?

Na het nog een keer langslopen van alle door ons (al eerderlverzamelde 'bouwstenen' die ons'huis'

sterk maken, gaan we 'stemmen': welke bouwstenen zijn op dit moment krachtíg en maken ons nu

sterk én welke bouwstenen vragen aandacht, kunnen en/of moeten beter - omdat we er anders ook

last van hebben of gaan krijgen? Het eindresultaat staat in de figuur op de volgende pagina. Na

afloop trekken we de volgende conclusies:

{11 Het 'daV moet ons beschermen bij slecht weer. Dat lukt niet altijd goed, vooral ook omdat

het ons vaak nog ontbreekt aan een goed enlof volledig en actief betrokken bestuur van de

lokale bewonersvereniging {met minimaal 5 tot 7 actief meedenkende

maakt ons heel kwetsbaar. Daar dus meer - waar nodig - op investeren.
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(2) ln onze verdieping of 'bovenkomef - nodig om te kunnen uitgroeien - is lang niet altijd de

samenwerking met de omgeving goed georganiseerd, zowel niet met de lokale buurt- en

bewonersorganisaties, als ook niet met de buurtteams en de woningcorporaties. Dat goed

opbouwen en onderhouden van die contacten en waar nodig dat beter met elkaar afspreken

en vastleggen vraagt de komende periode een hogere prioriteit. Bijvoorbeeld door de

afspraken met de gemeente, de buurtteams en de woningcorporaties beter jaarlijks (in een

samenwerkingsafspraak) schriftelijk vast te leggen, waarin niet alleen wordt afgesproken wat

de financiële bijdrage is (van woningcorporaties en gemeente) maar ook op welke manier wíj

deze instanties helpen en hoe zij ons ondersteunen in bijvoorbeeld het doorverwijzen van

burgers (door de gemeente), mensen met een uitkering (door uitkeringsinstanties), van

cliënten (door de buurtteams) en huurders (door wonÍngcorporaties). Een actie voor 2021.

ln de'voorksmef of eigenlijk bij onze'voardeuf zorgen we er voor dat bewoners bij ons

kunnen deelnemen. Daar zit onze kracht, veel bouwstenen scoren daar hoog, vooral als het

gaat om 'deelnemers/bewoners voelen zich bij ons thuis' en 'alle (vier) kernactiviteiten zijn

goed aanwezig'. Dat wisselt wel regelmatig: soms gaat het goed, dan weer even minder. Dus

ook dat vraagt voortdurend aandacht.

(4) Tenslotte ons fundament, om te kunnen stdrten met een buurtwerkkamer. Hier merken we

dat als dit níet goed zit we daar echt last mee krijgen, vooral als we niet vanaf het begin een

duurzame locatie hebben.

{3)

Wat maakt
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Kantelen

De buurtwerkkamer is deel van de 'kanteling' in onze samenleving, van een situatie waarin de

overheid en de markt het meeste bepalen, sterk georganiseerd zijn en het initiatief nemen naar een

situatie waarin de 'gemeenschap' als 'derde partij' sterker en groter wordt, meer taken overneemt

(van de overheid, soms ookvan de markt)en zich opwerpt als'eigenaarvan de buurt'. ln het

kantelen doorloopt de buurtwerkkamer de weg van een 'vrijwilligersorganisatie' naar die van een

'Buurt- en Burgerorganisatie'. Dat wordt zichtbaar in de volgende figuur:

Kantelen van vrijwilligersorganisatie naar BBO

TRADITIONEEL

Bewonersorga nisaties vooral cha ritatief
Duidelijke scheiding tussen organisaties
Vrijwilligers werken overal

NIEUW:GEKANTELD

Sterkere bewonersorganisaties (BBO)

Effectieve overla p tussen organisaties
Vrijwilligers vooral actief bij BBO's

We bespreken dit samen en komen tot de volgende conclusies:

(1) Hiermee wordt duideÍijker waarom ínstanties ons regelmatig niet goed kunnen plaatsen: 'zíjn

jullíe nu een (goedkoper vreemde) traditionele welzijnsorganisatie of een (dure vreemde)

bewonersorganisatie?' ln Utrecht wordt het kantelen als inefficiënt gezien: Jullie doen zaken

dubbel!' In Zuidoost is het Social Pact ook een gekantelde organisatie; alleen proberen die

weer alles centraal en namens alls BBO's te regelen. Terwijl wij zelfstandig willen zijn/blijven.

(2) ln de figuur kunnen bewoners ten onrechte lezen dat een BBO - zoals onze buurtwerkkamer

vrijwilliger (bijvoorbeeld meer dan 8 uur/week) zoeken we manieren om díe

aan het werk te krijgen, soms ook bij de buurtwerkkamer.
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