NETWERKBIJEENKOMST
28 november 2019 in de Musketon in Lunetten
Impressie van de gesprekken en opbrengsten.
Thema: Geldzorgen
Aan deze 5e NIZU-bijeenkomst van 2019 namen 38 mensen deel. Weer een levendige
netwerkbijeenkomst.
Julia Muller (projectleider NIZU) doet een aantal mededelingen:
•

•
•

•

Gezamenlijk met de Vrijwilligerscentrale Utrecht bieden we volgend jaar
deskundigheidsbevordering aan voor vrijwilligers rondom ‘Signaleren en
bespreekbaar maken van Eenzaamheid’. Heel fijn dat dit actiepunt uit het plan van
aanpak Eenzaamheid nu concreet wordt. Tot aan de zomer staat de training vier keer
geprogrammeerd: · Woensdagavond 29 januari · Dinsdagochtend 10 maart ·
Maandagmiddag 20 april · Donderdagavond 4 juni. Aanmelden kan via
https://www.vcutrecht.nl/content/aanmeldformulier-training-informele-zorg
Er zijn ook nog plekken voor de andere gezamenlijke trainingen, zoals de
communicatietraining voor vrijwilligers en grenzen stellen. Zie hiervoor ook
bovenstaande link.
Jord Huffels is vanuit zijn expertise bij NL Cares bezig om te kijken hoe we in NIZU
verband meer samen kunnen werken met het bedrijfsleven. Hij onderzoekt hierbij wat
er op andere plekken werkt, en wil ook graag input van netwerkpartners. Binnenkort
kun je een enquête verwachten.
Volgend jaar start de Vrijwilligerscentrale Utrecht met een wervingscampagne voor
nieuwe vrijwilligers. Op 7 december, de dag van de vrijwilliger, wordt hier meer
informatie over gedeeld.

Rosa Lucassen neemt het stokje over en nodigt iedereen uit voor een kort namenrondje:
naam en organisatie waar hij/zij werkt.
Daarna nemen we tijd voor nadere kennismaking, in drie rondes, met telkens een ander
persoon die je spreekt, met drie vragen; waar ben je trots op in je organisatie, waar heb je
zorg over in je organisatie en waar zou je het in 2020 over willen hebben in dit brede NIZUnetwerk? En de laatste vraag werden notities van gemaakt. Julia heeft ze verzameld, de
eerste ideeën voor het nieuwe jaar zijn daar!

Dan nemen Sabijn (De Tussenvoorziening) en Yasmina (Al Amal) de leiding. Zij introduceren
het thema: ‘geldzorgen bespreekbaar maken’. We realiseren ons dat bijna iedereen een
zeker moment in z’n leven geldzorgen meemaakt. En toch er is een groot taboe op
geldzorgen en armoede. Lees in de sheets nog meer achtergrondinformatie.
We voerden vervolgens in 4 groepen goede gesprekken.

De opbrengsten per groep:
1 Ik doe niks met geldzorgen (als organisatie)
• Geen beleid, niet actief maar als het op het pad komt weten we wel waardoor te
verwijzen.
• Faciliteren van het gesprek, drempels wegnemen, veiligheid creëren om in
vertrouwen te kunnen spreken over geldzorgen
• Vertrouwen -> signaleren -> doorvragen ->doorverwijzen doen we wel.
• Er is veel aanbod voor schuldhulpverleningsmaatjes, deze ‘lijst’ is nog te onbekend.
Welke organisaties bieden deze hulp?
• Eerste verwijzing ‘gewoon’ naar het buurtteam.
• Veel organisaties zijn vrijwilligers en geen hulpverleners. Hoever ga je dan? Willen
we er uitvoerend actief iets mee doen?
2 Ik bespreek geldzorgen
• Luisteren heeft al veel (soms meer) waarde dan helpen
• Bespreekbaar maken doorbreekt taboe
• Het is meer dan de 15%, veel mensen ervaren op een zeker punt (relatieve) armoede

3 Ik verwijs door met geldzorgen
• Schuldhulpverlening
• Buurtteam
• U-pas
• FIA bij U-centraal
• Cursus ‘grip op financiën’
(speciaal bij levensgebeurtenissen)
• Al Amal
• Tussenvoorziening
• Leger des Heils
• Humanitas
• Schuldhulpmaatjes
• Handjehelpen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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4 Ik ga aan de slag met geldzorgen
• Persoon/ bewoner anders benaderen
• Probleem is dat mensen afhaken
• Taboe (schaamte) doorbreken
• Doorverwijzen naar juiste partijen en samenwerken
• Laagdrempelig inloopspreekuur
• Financieel maatje
• Meer focus op: ‘hoe kan het wel’ -> positief benaderen
‘ik weet gratis voorzieningen en activiteiten’
• Wijs op mogelijkheden naast de onmogelijkheden
Plenair uitwisseling: wat kunnen we samen oppakken?
• Vrijwilligers trainen in anders kijken: bv gratis leuke dingen onder de aandacht
brengen. Je schulden zijn morgen niet opgelost, maar dit kun je morgen wel doen om
je leven leuker te maken. Ook waken voor de grenzen aan vrijwillige inzet rondom
schulden, belangrijke rol voor de coördinator.
• Het is een groot maatschappelijk thema, belangrijk om op de te pakken en oog voor
te hebben. Ook als je er op het eerste gezicht niets mee doet.
• Zitten ook veel raakvlakken met eenzaamheidsproblematiek.

Sabijn en Yasmina BEDANKT voor de voorbereidingen. Wat een rijke opbrengst.
Volgende NIZU netwerkbijeenkomst is donderdag 23 januari 2020
Uitnodiging volgt, maar je kunt je vast aanmelden via info@nizu.nl

