
 

 
NETWERKBIJEENKOMST 
 
 
 

 
 
27 juni 2019 bij Leger des Heils  - Impressie van de gesprekken en opbrengsten. 
Thema: Jongeren betrekken bij vrijwilligersorganisaties in Utrecht 
 
Aan deze informatieve en levendige netwerkbijeenkomst namen 37 mensen deel.  
 
De 3e NIZU bijeenkomst van 2019 is in Bij Bosshardt in Kanaleneiland een van de Utrechtse 
locaties van het Leger des Heils. Margaritha van Overbeeke heet iedereen van harte 
welkom. 
Julia Muller (projectleider NIZU) doet een tweetal mededelingen. 

 De NIZU-website gaat in juli eindelijk echt live voor de gebruikers.   

 De Basistraining Informele Zorg is een succes geweest en er worden binnenkort 
nieuwe data gepland voor het najaar 2019. Ook word er een nieuwe training aan 
toegevoegd, waardoor we meer echt gaan bouwen aan een Vrijwilligersacademie van 
de stad! Via het NIZU word je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en nieuwe 
data, of neem contact op met Noortje via noortje@vcutrecht.nl 
 

Rosa Lucassen introduceert en begeleidt het verdere programma. Tijdens de levendige 
kennismaking wisselen we uit met een paar vragen: met hoeveel vrijwilligers werkt jouw 
organisatie -ranking tussen een 10-tal en ruim 1000. Werk je stedelijk, landelijk, wijk of juist 
buurtgericht? En wie weet wat MDT is? En wie is hier jonger dan 27 jaar?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vandaag verdiepen we ons in de MDT - Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren onder de 
27 jaar – en ervaringen met de inzet van jonge vrijwilligers in Utrecht. Ester Vlaming, 
Present; Rosa Draaisma, Humanitas en Maurice de Korne Serve the City/Tijd voor Actie 
geven een presentatie over hun aanpak en ervaringen met de MDT in Utrecht afgelopen 
jaar. Zie bijlage voor de powerpoint presentatie. 

 
Zij stellen 4 vragen waar we in 4 groepen buiten over doorpraten. 
 
 
 

 

mailto:noortje@vcutrecht.nl


1) Inzet van jongeren verduurzamen: Wat hebben jongeren nodig om zich te kunnen 
committeren aan je organisatie? 

 

 
 
2) Samenwerking met derden: Hoe benutten we het netwerk? 

 
Punt: Meld je aan voor deze NIZU bijeenkomst en misschien kan Julia tevoren de 
deelnemerslijst rondmailen. Dan weet je wie je kunt spreken!  

 
 
 
 
 
 



 
3)Coaching en toerusting: Hoe kunnen jongeren het beste gecoacht worden?  

 

 
 
 

4) Werving en selectie: Wanneer wordt een jongere enthousiast om mee te doen en hoe 
bereik je ze?  

 

 



 
 
 
NIZU WERKGROEP JONGEREN BETREKKEN 
Hoe werf & coach je jongeren in jouw organisatie? Hoe betrek je ze in de stad Utrecht? Op 
welke manier kunnen jongeren ouderen ondersteunen? 
Vanuit het programma Samen Ouder Worden willen we binnen het NIZU een werkgroep 
starten die met elkaar nadenkt over deze vragen. 
Lijkt het jou interessant om dit verder concreet vorm te geven in onze stad? 
Laat het weten. Meld je aan bij Maurice de Korne via m.dekorne@samenouderworden.nl 
 
We sluiten af in een grote cirkel waar we met een ‘deep democracy’ techniek de bijeenkomst 
afronden. Wat neem jij mee? 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. Weer een energieke afsluiter! 
 
 
VOLGENDE KEER: 
Suggestie: Communicatie/Marketing in ons werk. Julia vormt een voorbereidingsgroepje met 
Sandra de Goeij (Meeleefgezinnen) Fleur van Ijperen (Big Brothers Big Sisters) En Karin van 
Dijk (Boogh) 
 
Dinsdag 17 september 16-18 uur Op het STADSKANTOOR. Meld je aan via 
info@nizu.nl  
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