Verslag overleg denktank Cluster vrijwilligers, maandag 1 april 2019
Locatie: Burgwal 45, 1e etage
Verhinderd: Marjan Potkamp, (vervanger Dieke Bakker) Jonnie Bosch
Aanwezig:
Marianne de Graaff, Betty Bartels, Tonny Zweers, Hans Fien, Margriet Last
Gasten: Carel Diekerhof, (voorzitter Adviesraad MO)
Lia Kok en Diny van Rijssen, voormalig clusterleden
1. Opening en vaststelling agenda
Welkom allen, in het bijzonder aan de gasten van vanavond:
De heer Carel Diekerhof, voorzitter Adviesraad MO;
Welkom ook Diny en Lia, die jaren deelnemer zijn geweest aan het
cluster en inmiddels afscheid hebben genomen.
Hans overhandigt een cadeautje aan de dames, als gebaar van dank
voor de jarenlange inzet.
Voorstelrondje, t.b.v. de kennismaking met Carel.
Carel vertelt dat hij gewerkt heeft bij de belastingdienst, intussen met
pensioen is en nu o.a. actief is als voorzitter van Adviesraad MO,
Stadsgehoorzaal en atletiekvereniging AV Isala.
Hans leest een mail voor van Jonnie, waarin ze aangeeft niet langer
deel te nemen aan het cluster, vanwege o.a. de vele reizen die zij en
haar man ondernemen. Zij geeft aan er alle vertrouwen in te hebben
dat het cluster (de denktank) op de goede weg voortgaat.
2. Verslag 7 januari 2019
Afgesproken dat Margriet het verslag meteen na verwerking verstuurt,
maar ook nog eens bij de agenda van het eerstvolgende verslag. Dat
was nu niet het geval, vergeten.
3. Mededelingen vanuit Adviesraad MO
Er is elke maand overleg. Een van de onderwerpen was bijv.
laaggeletterdheid. Wanneer een laaggeletterd persoon zich meldt en/of
wordt herkend, dan wordt een afspraak gemaakt bij het Taalpunt (te
vinden in de bibliotheek van Kampen). Bij het Taalpunt wordt een
intake gedaan en de cliënt wordt doorverwezen naar het meest
passende aanbod. Het formele aanbod is bij W&L-opleidingen.
Ook is er een subsidie voor meer werkgerichte opleiding om de ca.
6700 laaggeletterden, (waaronder ook digitaal laaggeletterden) sneller
aan het werk te kunnen krijgen.

De heer Willem Scheffer is bij de Adviesraad op bezoek geweest. Hij is
de nieuwe contactpersoon voor ‘toegankelijkheid’. In de eerste
instantie richt hij zich op de gemeente Kampen, v.w.b. de problemen
rondom dit onderwerp.
Het cluster wil hem graag uitnodigen om eens over zijn werk te komen
praten. (Actie Hans)
De Adviesraad is bijgepraat over participatie van burgers die in de
bijstandswet vallen en daar heel langdurig in blijven. Er zijn een
nieuwe participatieregeling veel mensen bemiddeld. Er blijven zo’n
850 mensen over, veel van hen in het zogenaamde ‘granieten bestand.
Betty heeft onlangs met mensen uit de gemeenteraad gesproken over
deze groep, waarvan een aantal mogelijk in aanmerking zou komen om
als vrijwilliger bij SPGIJ ingezet te worden.
Marianne vraagt Carel naar zijn ervaring met de ‘Proeftuin’, onderdeel
van de cliëntenparticipatie. Carel is in Veenendaal geweest, om te
vergelijken hoe het in de diverse gemeentes wordt opgepakt. Nog niet
echt een succesverhaal.
Het vinden van geschikte vrijwilligers is aan de orde. Margriet stelt
voor collega Frank Rooseboom uit te nodigen voor een
verenigingsadvies. (Actie Margriet)
Carel vertelt dat er bij atletiekvereniging Isala een paar projecten
lopen, uitgevoerd door wat jongere mannen, die zich daarvoor goed
inzetten.
Margriet heeft, net als Betty, contact gehad met Rienke VeddersDekker, 4D makelaar voor Noordwest-Overijssel
(r.vedders@zorgbelang-overijssel.nl, 06-51112652)
(zie https://www.jijenoverijssel.nl/)
Het is een extra manier om subsidies te verkrijgen, zonder
ingewikkelde procedures. Het gaat hierbij om:
heb jij een goed idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad? Een
plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven,
gezond gaan bewegen, of waarmee het ‘noaberschap’ in jouw omgeving
groter wordt?
De 4D-aanpak - Durven, Delen, Denken en Doen - helpt je op weg. De
provincie Overijssel investeert in sociale kwaliteit en daar ondersteunt
Stimuland bij via de 4D-aanpak.
4. Nieuws van SWIK / Vrijwilligerscentrale
De vacature voor een nieuw lid van het cluster/ denktank wordt in de
nieuwsbrief van de Vrijwilligerscentrale meegenomen, maar het is ook

belangrijk de eigen netwerken te vragen om mee te denken. (Actie
VCK/ allen)
De Vrijwilligersprijs:
Winnaar: Terminale thuiszorg, een grote verrassing, aldus Betty!
Tohopesate,
Is dit jaar niet gehouden, er wordt nagedacht over een andere vorm of
stoppen. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op 10 april, voor wie
mee wil denken over de toekomst van de Tohopesate.
Betty geeft aan dat zij het wel een mooi evenement vindt. Zij heeft deze
keer een match gemaakt met journalist Alex de Jong, die een mooi
artikel heeft geschreven. De match heeft daarna 2 vrijwilligers
opgeleverd.
Laaggeletterdheid
Welzijn heeft hiervoor een samenwerking met de bieb en ook met
Quintus, om via deze contacten snel te kunnen schakelen.
Vrijwilligers
Marianne heeft het gevoel dat er meer vrijwilligers binnenlopen. Zij
gaat dit nog verder onderzoeken door het te vergelijken met de
aantallen van vorig jaar. (Actie Marianne)
Er loopt een leuk project bij Hoornbeeck, die graag leerlingen willen
inzetten bij Welzijn. Door Welzijn is verzocht om een projectplan te
maken, zodat er het hele jaar door inzet mogelijk is.
Intussen zijn 4 organisaties bereid gevonden de leerlingen te plaatsen:
Icare, PGVZ, IJsselheem en Welzijn (afdeling Senioren)
Van september t/m juni is een nu elke 10 weken een vaste groep
leerlingen van de opleiding zorg en welzijn beschikbaar.
Vrijwilligerswerk en commercie
Er komen nogal eens verzoeken voor het plaatsen van een vacature
voor een commercieel bedrijf. Volgens de Kamper Lijst is het dan niet
de bedoeling dat de VCK deze vacature plaatst, maar steeds vaker is er
onduidelijkheid over hoe commercieel een organisatie dan eigenlijk is.
Leidend moet zijn dat de vacature bedoeld is voor aanvullende
werkzaamheden en dat er niet eerst een betaalde kracht is ontslagen.
Marianne heeft leuk contact gehad met de Internationale
Samenwerkingsklas aan het Veenmos. (ISK) DIT wordt vervolgd in de
vorm van vrijwillige inzet door de leerlingen.
Ook de Maatschappelijke stagemarkten aan Almere College en Ichthus
staan nog steeds op de planning, dus als er nog animo is, meld je dan
aan.

NL doet was weer volop in het nieuws, iets om ook eens in Kampen te
organiseren, in een of andere vorm van samenwerking?
De Kamper Politiek is bij Welzijn en Maatschappelijk werk op bezoek
geweest en ook de week van Zorg en Welzijn bracht bezoekers naar de
Burgwal 45. Leuke ontmoetingen en zinnige gesprekken.
5. Rondvraag
6. Datum volgend overleg: Donderdag 4 juli, zelfde tijd en plaats.
7. Hans sluit de vergadering.
Actie

Wie

Mailing met vacature
cluster lid versturen
aan maatsch. Org.
AVG verklaring
toesturen leden cluster
Overleggen met Frank
R over mogelijkheden
cursus Vacature
schrijven
Geïnteresseerde
kandidaat cluster
vragen

Margriet/ Welzijn

Verslag: ML

Tonny

Voltooid ja/nee

ja

M en M / Welzijn

Tonny

Ja, 4 juli 2019

