NETWERKBIJEENKOMST
23 januari 2020 bij Handjehelpen in Overvecht - Impressie van de
gesprekken en opbrengsten.
Thema: Leer elkaar kennen in de wijk!
Aan deze 1e NIZU-bijeenkomst van 2020 namen 39 mensen deel. Een levendige
netwerkbijeenkomst met verdiepende gesprekken aan de tafels per wijk.
Irene Domburg; directeur Handjehelpen en voorzitter NIZU-kerngroep heet iedereen
welkom.
 Maak je vrijwilligers attent op de mogelijkheden aan trainingen die er
gezamenlijk worden aangeboden. Er zijn nog wat plekken voor de trainingen
Informele Zorg en Welzijn. Aanmelden kan via:
https://www.vcutrecht.nl/content/aanmeldformulier-training-informele-zorg
 Jord Huffels (NL Cares) is trekker van het team Bedrijfsleven van NIZU; doet
een oproep om ter plekke alsnog de enquête in te vullen waarmee we de
samenwerkingsbehoeften en -kansen van de NIZU partners met bedrijven
beter in beeld krijgen. Volgende bijeenkomst presenteert hij de uitkomsten van
deze enquête en zijn andere werkzaamheden.
Rosa Lucassen (netwerkbegeleider) opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom
en de beste wensen voor een inspirerend 2020!
We starten met een voorstelronde en nemen daar deze keer wat meer tijd voor.
Ieder vertelt naam en organisatie en in één zin waar je aandacht in 2020 naar uit
gaat. Wat is jouw focus in 2020?Wederom een rijke uitwisselingsronde met (weer)
nieuwe partners in het Utrechtse
Dan zoekt iedereen een tafel om per wijk in gesprek te
gaan. Naast kennismaken zijn er een aantal vragen te
beantwoorden, er wordt genoteerd op het flipovervel
op tafel.
1. Wat is kenmerkend voor deze wijk? (wat is
onderscheidend of typerend?)
2. Hoe werk jij in deze wijk?
3. Waar is winst te behalen in deze wijk?
4. Mis je iets in de wijk?
5. Wat valt op als iedereen heeft verteld? (ook
opschrijven) Welke overlap, blinde vlekken zijn
er misschien?
6. Welke vragen of dilemma’s willen jullie
agenderen?

Wat valt op?
Heel verschillend hoeveel mensen per wijk actief zijn, uitschieter is de wijk Overvecht
waar wel zijn 12 mensen aan tafel zitten. Verschillende deelnemers dragen bij aan
meerdere tafels, ze zijn stedelijk actief en/of hun organisaties zijn in meerdere wijken
betrokken.

Als oogst maakten we een ronde: wat ga jij doen met de inzichten van vandaag?
1. Zuid: organiseren van een wijksafari voor professionals.
Cees, Wouter, Femke, Sabijn, Jord
2. Vrijwilligers attenderen op de luisterlijn
Ilja, Erica
3. Scholing (over o.a. dementie) delen met andere (maatjes)projecten
Ilja, Julia (via NIZU nieuwsbrief
4. Koppeling met Careyn voor vrijwilligersscholing (in vrijwilligersacademie
Dominique, Julia
5. Ook in NoordWest, een wijksafari

Esther, Hanna, en iemand van Doen en Laten
6. Aanvulling of verbetering voor NIZU.nl
Karin, Cees
7. Oost: Nog meer korte lijntjes en warme overdracht
Pia, Karin
8. Overvecht: Een weg vinden in de grote hoeveelheid van overleggen. Hierover
in gesprek met wijkbureau
Gonny, Fleur
9. Binnenstad/Noord Oost:
Nieuwtjes uit het netwerk actief doorsturen aan contactpersonen in de wijk
Ester
10. Blij met deze opbrengsten en uitwisseling!
Allen
Volgende NIZU netwerkbijeenkomst is 7 april van 15.45 tot 18.00 bij Present
Utrecht.
Behoefte is om stap verder te maken in samenwerking in de wijken, en delen van kennis van
Jord over bedrijfsleven.

Uitnodiging volgt, maar je kunt je vast aanmelden via info@nizu.nl

