
 

 
NETWERKBIJEENKOMST 
 
 
 

 
9 april 2019 bij Handjehelpen  - Impressie van de netwerkgesprekken en opbrengsten. 
Thema: Samenwerking met bedrijfsleven 
 
Aan deze informatieve en levendige netwerkbijeenkomst namen 63 mensen deel.  
 
De 2e NIZU bijeenkomst van 2019 is bij Handje Helpen. Irene Domburg; directeur van 
Handjehelpen én voorzitter kerngroep NIZU heet ons van harte welkom.  

 Iedereen wordt uitgenodigd om de NIZU-website komende maand te testen op 
vindbaarheid van de eigen organisatie. Daarna wordt medio mei de website in 
gebruik genomen. (zie mail van Julia Muller 15/04) 

 Er wordt nogmaals gewezen op de oproep van de NIZU kerngroep. We zoeken 
hiervoor twee nieuwe mensen, tot 1 mei heb je de mogelijkheid hierop te reageren. 

 Er zijn verschillende acties ondernomen n.a.v. onze vorige NIZU netwerkbijeenkomst; 
de bespreking van het NIZU- plan van aanpak tegengaan van eenzaamheid. Oa is 
NIZU nu een actie-coalitie eenzaamheid ism met de gemeente Utrecht. We zijn in 
gesprek rondom het vormgeven van training voor vrijwilligers rondom Eenzaamheid.  

 Julia Muller is vanuit Handjehelpen in Utrecht gestart met het programma ‘Samen 
Ouder Worden’. Een vierjarig programma waarin vereniging NOV samen met tien 
landelijke vrijwilligersorganisaties de handen ineenslaat om netwerken te versterken 
rondom het Samen Ouder Worden. Zie ook www.samenouderworden.nl   

 Sinds begin dit jaar wordt er binnen de Utrechtse Informele Zorg een 
Communicatietraining voor nieuwe vrijwilligers in onze sector aangeboden. De 
training is vanuit ons veld samen met VC Utrecht ontwikkeld, bestaat uit twee 
dagdelen en deelname is gratis. Inmiddels hebben zo'n 40 vrijwilligers de training al 
gevolgd; ze geven aan dat het erg interessant en leerzaam is en beoordelen de 
training met een dikke 8. Voor de zomer zijn er nog twee mogelijkheden voor 
deelname aan deze training. Wil je zelf of jouw vrijwilligers hieraan (laten) 
deelnemen?  Aanmelden kan via: https://www.vcutrecht.nl/content/aanmeldformulier-
training-informele-zorg 

 
Rosa Lucassen neemt het stokje over en begeleidt het programma. Tijdens de levendige 
plenaire kennismaking noemt iedereen zijn/haar naam en organisatie/initiatief. Het is weer 
indrukwekkend dat we samen zoveel in ‘huis’ hebben: diversiteit, bereik van jong en oud, 
verschillende wijken, ook stedelijk, gericht op diverse thema’s als eenzaamheid, bewegen, 
korter of langer begeleiden, vaardigheden leren. 
 
Vandaag verdiepen we ons in het samenwerken met bedrijven. 
Vorig jaar is een NIZU-werkgroep ontstaan en komende periode willen zij meer acties 
oppakken. Jord Huffels (Utrecht Cares) introduceert Stephanie Maas; werkzaam aan 
Rotterdam School of Management. (Stephanie Maas vervangt Lonneke Roza die in de 
uitnodiging stond, ze was helaas verhinderd) Stephanie geeft een inleiding over 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Ze vertelt oa hoe bedrijven vrijwilligersorganisaties 
niet alleen financieel of in goederen willen ondersteunen, maar bijvoorbeeld ook door de 
inzet van medewerkers die in de tijd van de werkgever als vrijwilliger aan de slag gaan. 
Sheets van de presentatie zitten in de bijlage. 

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


 
Na een korte pauze in gesprek in 6 groepen; want 6 mensen gaven een onderwerp aan om 
verder over te praten. 
 

 
 

1. Samenwerken in NIZU-verband met bedrijven – Jord (Utrecht Cares) 
- Aansluiten bij thema’s eenzaamheid en schulden.  
- Menselijk contact en verrijking 
- Zingeving, lokaal, mantelzorg en meer 
- Community bieden 
- Wij hebben geld en handen nodig 

 
2. Samenwerken in de wijk met lokale ondernemers – Widad (ambassadeur in 

Utrecht West) 
- in gesprek met kleine ondernemers; welke signalen krijgen zij? 
- Vaak langs gaan; contact opbouwen 
- Gewoon doen en vragen 
- Zzp-ers benaderen om voor klein bedrag een klus te klaren 
- Match-maker: bv kapper 
- Bloemenstal: 1x per maand een vrijwilliger in het zonnetje? 
- Koffie hoek van de supermarkt zitten vaak mensen alleen. ’Take a seat, make a 

friend’ 
- Meer tips en ideeën geven aan winkelier hoe maatschappelijk betrokken te zijn bv 

bij armoede. 
 

3. Samenwerken landelijk met bedrijven; hoe komen we verder?  
 

4. Hoever ga je in de samenwerking? – Hoe bouw je aan een goede relatie? Noortje 
(Oog voor Utrecht) 
- Past het bij je (vrijwilligers)beleid? 
- Moet niet ten koste gaan van de kwaliteit 
- Blijf je eigen koers varen 
- Heldere kaders, verwachtingen, verantwoordelijkheid 
- Wat is de drive van bedrijf, dit helder krijgen voordat je begint 
 

5. Tips voor de groep: Fleur (Big Brothers en Big Sisters) 
- PR en Communicatie  
- Zoek thema’s die linken met de missie van bedrijven 



- Maatschappelijk bewustzijn triggeren bij bedrijven (over bepaalde doelgroepen) 
- Kijken naar de ‘Fit’- Whats in it fort hem? 
- Niet altijd iemand uit een bedrijf, maar specifieke skills vanuit vrijwilligers of 

ondersteunen van technische systemen 
- Bedrijven die ‘prijzen’ uitloven.  
-  

6. Een dating beurs met bedrijven? – Bestaat dat al? Hoe werkt dat?  Mieka 
(Odensehuis Andante)  
- Beursvloer bestaat, wordt jaarlijks (stedelijk) georganiseerd door de 

vrijwilligerscentrale Utrecht. (En ook los in Leidsche Rijn) 
- Website maken hiernaast met online vraag en aanbod  (hier zijn ervaringen mee 

in Houten) 
- Hoe kun je verschillende thema’s en hulpvragen bundelen, om zo lokale bedrijven 

vriendelijker te benaderen en het simpeler te maken.  
 

 
 
Afsluiten in een grote cirkel waar we met een ‘deep democracy’ techniek de bijeenkomst 
afronden. Wat is voor jou de opbrengst? Wat ga jij doen? Wat wil jij de volgende keer als 
onderwerp? Als je iets zegt, stap je naar voren en andere ‘stemmen in’ door ook een stap 
naar voren te zetten. Zo deel je heel snel informatie met een grote groep mensen en je wordt 
ook uitgedaagd kort en bondig te zeggen wat je wilt zeggen. Best een energieke afsluiter! 
 
VOLGENDE KEER: 
 
Suggestie was: marketing toepassen op ons werk. Oa op bereiken van de zorgvragers. Maar 
ook, hoe kunnen we meer jongeren betrekken bij ons werk. 
 

DONDERDAG 27 JUNI 2019 16.00 – 18.00 uur  
Locatie: Leger des Heils, Bij Bosschardt Kanaleneiland, Marco Pololaan 115-
117 in Utrecht.  
 
Uitnodiging volgt, maar je kunt je vast aanmelden via info@nizu.nl  

mailto:info@nizu.nl

