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Netwerkbijeenkomst NIZU  
17 januari Al Amal - Impressie van de netwerkgesprekken en opbrengsten. 
 
Aan deze informatieve en levendige netwerkbijeenkomst namen ongeveer 50 mensen deel, 
onder begeleiding van Rosa Lucassen.  
 
De eerste NIZU bijeenkomst van 2019 is bij Al Amal in Kanaleneiland. Voorzitter van het 
NIZU Irene Domburg vertelt trots dat het NIZU nu zo’n twee jaar geleden gestart is en dat 
steeds meer mensen van allerlei organisaties aansluiten. Het netwerk is ontstaan omdat een 
aantal organisaties de krachten wilden bundelen om mensen in de stad beter en sneller te 
bereiken én beter vindbaar te zijn voor mensen die werken in de formele zorg. De NIZU 
kerngroep is blij met de support en enthousiasme van iedereen! We wensen onszelf in 2019 
een mooie doorontwikkeling van de samenwerking: de NIZU website, opleidingen voor 
vrijwilligers en een plan van aanpak voor het tegengaan van eenzaamheid, en hopelijk nog 
veel meer.  
 
Tijdens de compacte plenaire kennismaking noemt iedereen zijn/haar naam en 
organisatie/initiatief. Het is een indrukwekkend kwartiertje met veel diversiteit, bereik van 
jong en oud, verschillende wijken, ook stedelijk, gericht op diverse thema’s als eenzaamheid, 
bewegen, korter of langer begeleiden, vaardigheden leren. 
 
Er zijn twee mededelingen: 

 De website www.nizu.nl gaat binnenkort echt live! Dit is een website die zijn 
informatie haalt uit drie bronsites (Ugids, Wijkconnect 

 en jekuntmeer). Doordat dit 

 technisch best ingewikkeld is heeft het bouwen helaas wat vertraging opgelopen. 
Iedereen krijgt bericht als het duidelijk is wanneer de website live gaat. 

 De basistraining Informele Zorg gaat in februari van start. Met meerdere organisaties 
zijn de krachten gebundeld en er staat een professionele training. Iedere vrijwilliger 
die wil of gaat starten bij een organisatie kan gratis deelnemen aan deze training. 
Om je aan te melden ga naar https://www.vcutrecht.nl/content/aanmeldformulier-
training-informele-zorg 
 

Daarna gaat ieder kort -in kleine groepjes- in gesprek over de uitgangspunten van 
samenwerken van NIZU. Dit zijn 4 uitgangspunten die gaan leven als we ze ook 
bekrachtigen. Er ontstaat een gave poster met alle handtekeningen van mensen die er op dit 
moment zijn!  
 
Uitgangspunten voor samenwerking in het NIZU 

 Deelname aan het NIZU heeft als doel het werk van de deelnemers te versterken en 
niet om op welke manier dan ook maar hun werk over te nemen.  

 Grondslag van het NIZU is samenwerken. Dit betekend: gebruik maken van elkaars  
expertise; elkaar aanvullen; kennis delen; samenwerken aan vraagstukken; 

http://www.nizu.nl/
https://www.vcutrecht.nl/content/aanmeldformulier-training-informele-zorg
https://www.vcutrecht.nl/content/aanmeldformulier-training-informele-zorg


 We zetten de inwoner (en zij hulpvraag) centraal, zodat deze op een zo passend 
mogelijke wijze wordt geholpen; 

 We geloven dat een krachtig en aantrekkelijk aanbod richting hulpvragers is gebaat 
bij een grote diversiteit aan (vrijwilligers) organisaties/initiatieven in de informele zorg;  

 
 
PLAN VAN AANPAK EENZAAMHEID 
Jenny Westrik licht kort toe hoe de laatste maanden samengewerkt is om te komen tot het 
plan: Met het NIZU sta je er niet alleen voor, plan van aanpak eenzaamheid; 
We verzamelen tips en ideeën: wat gaan we doen met:  

 Communicatie: bekendheid van ons werk; huis-aan-huis bekendheid. Tips voor 
toerusten van ambassadeurs 

 Werven: Wat kun jij specifiek bijdragen aan het werven van mensen om eenzaamheid 
te verlichten? 

 Deskundigheidsbevordering: wat kunnen we afspreken om de zorg voor 
deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers over het onderwerp ‘eenzaamheid’ te 
realiseren. 

 Samenwerking: hoe werk je al samen om iedereen mee te laten doen en zo de 
eenzaamheid in de stad te verminderen en wat stel je voor in 2019 te doen om de 
samenwerking te versterken? 

 Wijk- en buurtgericht Wat doe je nog niet om laagdrempelig in de wijk aanwezig te 
zijn? En wat kun je nog meer doen om de mensen wijk en buurtgericht te 
ondersteunen? 

Alle opmerkingen en bespreekpunten werden gemaild naar Jenny Westrik 
jenny.westrik@nizu.nl  
 
 
VOLGENDE NETWERKBIJEENKOMST:  
 
DINSDAG 9 april 2019  16-18 uur Handjehelpen, Pallas Athenedreef 12, Utrecht  
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