Werkconferentie bewonersondernemingen wijk- en buurtcentra 30 mei 2018
Aandachtspunten voor vervolg
Op 30 mei 2018 vond een werkbijeenkomst plaats met de verschillende bewonersondernemingen,
wijk- en buurtcentra in Alkmaar (lees verder wijkcentra). Voor de werksessies waren ook diverse
partners uit de wijk aanwezig. Hieronder de geformuleerde aandachtspunten per werksessie.
Werksessie 1: Aandachtspunten t.b.v. toekomstbestendig vrijwilligerswerk
1. De continuïteit van de wijkcentra in Alkmaar hangt af van vrijwilligers, zij zijn cruciaal. Wijkcentra
dienen dus veel aandacht te schenken aan het bieden van een goede werkplek. Wijkcentra
kunnen samenwerking zoeken met de VCRA om deze goede werkplek te behouden/creëren.
2. Het (meer) delen van kennis en ervaring tussen bewonersondernemingen over wat werkt als het
gaat om vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld op het gebied van vergoedingen, werving, waardering en
begeleiding.
3. Het aantal vrijwilligers dat intensievere begeleiding nodig heeft neemt toe. Hiervoor is zowel
deskundigheidsbevordering als begeleidingsruimte nodig.
Werksessie 2: Aandachtspunten t.b.v. samenwerking met partners in de wijk
1. Er is behoefte aan een weergave van het aanbod van Wijkcentra in één overzicht; zowel fysiek als
digitaal. Inwoners van de wijk en partnerorganisaties kunnen hier hun voordeel mee doen.
2. Wie doet wat; er is behoefte aan een overzicht van personen die werkzaam zijn in de wijken.
Denk aan sociaal cultureel werk, ouderenadviseurs, contactpersonen vanuit de gemeente etc.
3. Samen werken aan een Dementievriendelijk. Bijvoorbeeld door scholing aan vrijwilligers,
samenwerking met zorgpartijen en ondernemers en het verder door ontwikkelen van activiteiten
voor mensen met dementie en hun mantelzorger.
Werksessie 3: Aandachtspunten t.b.v. kennis van de wijk (zie ook de presentatie)
1. Via de contactpersoon bij de gemeente kunnen wijkcentra concrete verzoeken voor informatie
neerleggen bij team data.
2. Beschikbare data m.b.t. leefgebieden worden met regelmaat gedeeld met de wijkcentra.
3. Het team data kan de wijkcentra faciliteren in het meten van gegevens (aantal bezoekers,
deelnemers etc.)
Werksessie 4: Aandachtspunten t.b.v. jeugd en jongeren
1. Meer zicht op de wijk; vanuit hier een plan maken op het gebied van jeugd- en jongerenwerk,
inclusief een verdeling van rollen. Er is sprake van maatwerk per wijk/bewonersonderneming.
2. Overleg tussen verschillende partners binnen het jeugd- en jongerenwerk is zinvol.
Aandachtspunt is hoe dit het beste gefaciliteerd kan worden.
3. Zorg voor continuïteit; vertrouwen opbouwen kost tijd
Vervolg: Bovenstaande aandachtpunten worden verwerkt in het meerjarenperspectief. Tevens
stemmen het VZO en de gemeente de vervolgstappen af.
Contact voorzittersoverleg via: secretaris@vzo-alkmaar.nl
Contact gemeente Alkmaar via: eanker@alkmaar.nl

