Nieuwsbrief

Beste vrijwilliger,
Jij bent een vrijwilliger van MeanderOmnium. We gaan
je vaker op de hoogte houden van het reilen en zeilen
bij MeanderOmnium. De nieuwsbrief krijgt een andere
vormgeving dan je gewend bent en daar hoort ook een
mooie naam bij! Als je daar suggesties voor hebt hoor ik
die graag.
Veel leesplezier!
Ams Slemmer,
coördinator vrijwilligerswerk

huh? Ams?
Misschien weet je niet wie Ams Slemmer is.
Daarom stelt zij zich kort aan je voor.
even voorstellen
‘Mijn naam is Ams Slemmer en ik woon in
Utrecht. Ruim 54 jaar geleden ben ik geboren
in Breda, mijn zachte g is nog te horen. In
mijn vrije tijd speel ik graag volleybal, ben
ik redacteur van een wijkkrant en volg ik een studie
psychologie. Ik werk al ruim elf jaar met veel plezier voor
MeanderOmnium. Een van mijn taken is de coördinatie van
het vrijwilligerswerk.’
meer dan vijfhonderd vrijwilligers
‘Bij MeanderOmnium zijn meer dan vijfhonderd
vrijwilligers actief. Helaas ken ik ze niet allemaal. En ik
kan ze ook niet allemaal aansturen of begeleiden. Dat
doen mijn collega’s. Een beroepskracht die een project,
dienst of activiteit coördineert is tevens de begeleider van
de vrijwilligers die daarbij actief zijn. Het is mijn taak om
mijn collega’s hierin te ondersteunen.’
nieuwsbrief
‘Een van mijn taken is ook het maken van een nieuwsbrief
voor vrijwilligers. Het team van communicatiekanjers van
het expertisecentrum gaat me daarbij helpen. En wellicht
kun jij me ook helpen. Door een stukje te schrijven over
wat je hebt meegemaakt in je vrijwilligerswerk. Of door
iets te vertellen over jouw taken bij MeanderOmnium. We
staan open voor je suggesties.’

samenstelling vrijwilligersraad
In het voorjaar waren er verkiezingen voor de
vrijwilligersraad. Alexandra Terwindt en André Clazing
zijn daarbij gekozen als nieuwe leden
Twee jaar na de oprichting in 2012 was het tijd
voor de eerste verkiezingen. Alle vrijwilligers van
MeanderOmnium konden hun stem uitbrengen. De
verkiezingen zijn goed verlopen. Het resultaat is dat André
Clazing en Alexandra Terwindt nu ook deel uitmaken
van de vrijwilligersraad. We hopen elke nieuwsbrief
een bijdrage van de vrijwilligersraad te plaatsen. Op
die manier blijf je op de hoogte, de vrijwilligersraad
vertegenwoordigt immers ook jou! De samenstelling van
de raad is nu als volgt:
Alexandra Terwindt
jeugdwerk Zeist-Noord

André Clazing
bezoekdienst

Peter Nieuwendijk
buurtbemiddelaar De Bilt

René Dijker
beheer Vijverkwartier

Roel Achterberg
belbussen

ideeën en suggesties
De vrijwilligersraad staat nadrukkelijk open voor
ideeën en suggesties van vrijwilligers. Ook hoort de
vrijwilligersraad het graag als dingen minder goed gaan.
inloopspreekuur
Voorafgaand aan de vergaderingen van de vrijwilligersraad
is er in De Koppeling een open inloop spreekuur
voor vrijwilligers. Je bent hier van harte welkom om
bijvoorbeeld iets aan te kaarten. Dit zijn de vergaderdata
van de vrijwilligersraad in 2014:
• woensdag 27 augustus, 19.30-20.00 uur
• woensdag 15 oktober, 19.30-20.00 uur
• woensdag 26 november 19.30-20.00 uur
per post
Stuur je brieven naar:
vrijwilligersraad MeanderOmnium
Postbus 153
3700 AD Zeist
Of leg je brief in het postvakje van de vrijwilligersraad op
het Noorderpunt.
per e-mail
vrijwilligersraad@meanderomnium.nl

welzijn nieuwe stijl
De rol van beroepskrachten en vrijwilligers van
MeanderOmnium is veranderd. Voorheen stond in het
werk het zorgen voor mensen centraal. Nu richten we
ons vooral op het begeleiden van mensen zodat ze hun
problemen zo veel mogelijk zelf oplossen. Deze manier
van werken wordt ook wel ‘welzijn nieuwe stijl’ genoemd.
Om deze nieuwe methodiek concreet te maken zijn
acht ‘bakens’ geformuleerd die richting geven aan onze
manier van werken.

1
Om je te laten zien hoe die nieuwe werkwijze van
beroepskrachten en vrijwilligers er in de praktijk uitziet
bespreken we steeds 1 baken. Deze keer dus informatie
over het eerste baken.
baken 1: gericht op de vraag achter de vraag
Het werk van MeanderOmnium is gericht op het welzijn
van de burgers van Zeist. Om vraaggericht te werken is
het nodig goed te weten wat precies de behoefte is van de
burgers. Dat is lang niet altijd de vraag waarmee iemand
in eerste instantie komt. Daarom gaan we in gesprek
met een persoon, groep of wijk om te achterhalen wat er
werkelijk nodig is. Dat vraagt om een open houding en de
tijd nemen om verder door te vragen. Zo proberen we ‘de
vraag achter de vraag’ te achterhalen.

bijvoorbeeld
Mevrouw Jansen komt langs bij de vacaturebank voor
vrijwilligerswerk. Zij vertelt dat ze vrijwilligerswerk wil
gaan doen. Een vrijwilliger van de vacaturebank staat
haar uitgebreid te woord. Samen bespreken ze een aantal
mogelijke vacatures maar geen enkele vacature bevalt
haar. Want het moet dicht bij huis zijn, en het mag niet
meer dan twee uur per keer zijn. Bovendien moet ze
ook kunnen afbellen als er thuis iets is. Mevrouw vertelt
tussendoor over haar man, hij heeft drie jaar geleden een
beroerte gehad. Ze kan hem eigenlijk nooit lang alleen
laten. De vrijwilliger van de vacaturebank vraagt wat door.
De zorg voor haar man blijkt veel van haar te vragen en
eigenlijk heeft ze weinig energie voor vrijwilligerswerk.
Maar ze wil wel graag af en toe het huis uit, onder de
mensen zijn. Maar hoe moet dat dan met haar man? De
medewerker van de vacaturebank vertelt mevrouw Jansen
over de bezoekdienst van het Steunpunt Mantelzorg.
Wellicht kan er een vrijwilliger af en toe voor meneer
Jansen zorgt zodat mevrouw Jansen er op uit kan.
Lees meer over de acht bakens op invoeringwmo.nl (kijk
onder ‘programma’s’.).

intro-bijeenkomst nieuwe vrijwilligers
Op dinsdag 30 september organiseert MeanderOmnium
een introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers.
Doel van deze bijeenkomst is vrijwilligers kennis te laten
maken met de vele facetten van MeanderOmnium.
MeanderOmnium is een grote organisatie met veel
verschillende activiteiten, werksoorten en locaties. Als
vrijwilliger heb je vaak maar met één activiteit in één
locatie te maken. Daarom willen wij nieuwe vrijwilligers
graag laten zien wat MeanderOmnium nog meer te bieden
heeft.
locatie
De introductiebijeenkomst houden we in WSP De
Koppeling (De Clomp 1904, Zeist). Hij start om 19.30 uur
en duurt tot 21.00 uur.
aanmelden
Om te beginnen zullen we alle nieuwe vrijwilligers
van de afgelopen 8 maanden uitnodigingen. Ben
je al langer vrijwilliger, maar wil je toch graag de
introductiebijeenkomst bijwonen? Dat kan, mits er
plaatsen vrij zijn. Aanmelden kan bij Ams Slemmer: 0306940406 / a.slemmer@meanderomnium.nl.

colofon
Deze nieuwsbrief is een productie van het
communicatieteam expertisecentrum.
teksten
eindredactie
vormgeving

Inge Frijters, Ams Slemmer
Ams Slemmer
Maykel Kicken

