NETWERKBIJEENKOMST
17 september 2019: Impressie van de gesprekken en opbrengsten
Thema: Marketing en communicatie
De 4e NIZU-bijeenkomst van 2019 is op het Utrechtse stadskantoor, dank aan
Elhousine, Femke en Gerard (Gemeente Utrecht) voor de gastvrijheid.
Aan deze levendige en leerzame netwerkbijeenkomst namen 40 mensen deel.
Julia Muller (projectleider NIZU) doet een aantal mededelingen.
 Er zijn dit najaar weer trainingen gepland voor de Informele Zorg en Welzijn,
Attendeer je vrijwilligers hierop! VC Utrecht organiseert de trainingen en
workshops. Aanmelden kan via:
https://www.vcutrecht.nl/content/aanmeldformulier-training-informele-zorg
 We hebben twee nieuwe ambassadeurs Informele Zorg. Yasmina el Mourabit
(Al Amal) in NoordWest en Ester Vlaming (Present) in de binnenstad en
NoordOost. Zie voor contactgegevens en de andere ambassadeurs zie:
https://www.nizu.nl/ambassadeurs-informele-zorg/
 In juni is de website www.nizu.nl live gegaan, en er wordt al goed gebruik van
gemaakt door verwijzers. Bekijk zelf ook of je er goed opstaat en laat ons
weten wat je
Rosa Lucassen neemt het stokje over en
begeleidt het programma. We houden een kort
rondje met ieders naam en organisatie waar
hij/zij werkt.
Dan nemen Fleur (BigBrothersBigSisters),
Sandra (Meeleefgezinnen) en Karin (Boogh) de
leiding. Ze starten met een kort filmpje waarin
Simon Sinek zijn Golden Cirkel model uitlegt, en
nodigen iedereen uit om de persoonlijke pitch
van de organisatie waar je voor werkt te maken.
We uit elkaar in drietallen (met mensen die je
niet (goed) kent en we bevragen elkaar op het
werk van de organisatie, en de drijfveren
waarom jij doet wat je doet.

Bij de terugkoppeling reageert iedereen enthousiast op het gesprek met de Gouden
Cirkel. ‘Zo leer je elkaars werk echt kennen!’ ‘Dit geeft weer inzicht in je eigen
drijfveren’ en ‘Nu heb ik de andere organisatie echt goed leren kennen’.
Wat doen we de volgende keer als onderwerp? Er leven verschillende ideeën en
Rosa peilt het animo. Er mag meer tijd ingeruimd worden voor kennismaken met
elkaar. Als inhoudelijk thema kiezen we voor het omgaan met kwetsbare mensen, en
aandacht voor het begeleiden van financiële problematiek. Julia gaat dit
voorbereiden met Yasmina (Al Amal) en Sabijn (Tussenvoorziening).
Volgende NIZU netwerkbijeenkomst is donderdag 28 november. Lunetten Wil
Wel nodigt ons uit in de Musketon in Lunetten (van 15.45 tot 18.00 uur).
Uitnodiging volgt, maar je kunt je vast aanmelden via info@nizu.nl

