Uitnodiging
Werkbijeenkomst bewonersondernemingen, buurt- en wijkcentra
Datum en tijd:		
Woensdag 30 mei – 17.00 uur tot 20.00 uur.
Locatie: 		
Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1 1823 EV Alkmaar.
Voor wie:
Bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers van de bewonersondernemingen, buurt- 		
			en wijkcentra.
Doel
Het is de bedoeling om samen met u aan de slag te gaan met verschillende onderwerpen die voor wijk- en buurtcentra
belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van vrijwilligers of de afstemming met (zorg)partners in de wijk. Daarnaast vindt een (hernieuwde) kennismaking plaats met de betrokken wethouder.
Programma
16.30 uur		
17.00 uur 		

20.00 uur 		

Inloop met koffie en thee.
Start programma.
• Welkomstwoord door dagvoorzitter Margit de Jong.
• Inleiding door betrokken wethouder.
• Soep met een broodje.
• Aan de slag in verschillende werkgroepen.
Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Keuze uit vier werkgroepen
1. Toekomstbestendig vrijwilligerswerk: Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. In deze werkgroep neemt de
VCRA (Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar) deelnemers mee in de uitdagingen van het vrijwilligerswerk en de
mogelijke oplossingen voor de toekomst.
2. Samenwerking met partners in de wijk: bewonersondernemingen, buurt- en wijkcentra spelen een belangrijke
rol als het gaat om voorzieningen in de wijk; denk aan dagbesteding, sociale eetcafés etc. Deze werkgroep gaat
over kennismaking, afstemming en doorverwijzing tussen formele en informele zorg.
3. Kennis van de wijk: hoe kunnen concrete gegevens helpen om beter in te spelen op de vraag uit de wijk? Hierbij
gaat het vooral om het stellen van de juiste vraag, hoe pak je dit aan? In deze werksessie maken deelnemers kennis met de mogelijkheden die de Unit Informatievoorziening en Automatisering van gemeente Alkmaar (het team
Data) te bieden heeft.
4. Ruimte voor jeugd en jongeren: activiteiten voor de jeugd, georganiseerd vanuit buurt- en wijkcentra, kent
mooie voorbeelden. In deze werkgroep een inventarisatie hiervan. Deelnemers gaan in gesprek over de rol die
men kan en wil spelen? En ... waar liggen de kansen, uitdagingen en mogelijke oplossingen.
Aanmeldingsformulier
Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Meldt u dan aan via het online aanmeldingsformulier.
Klik hier. De inschrijving voor de werkbijeenkomst sluit op 16 mei! U kunt ook een e-mail
sturen naar SociaalDomein@alkmaar.nl. Als u dat doet, vergeet dan u niet om naast uw eerste
voorkeur ook uw tweede voorkeur voor de workshops op te geven. Het is ook belangrijk dat
u de naam van uw wijk-buurtcentrum en uw rol daar vermeldt. Het werkt voor de organisatie van de werkbijeenkomst plezieriger als u gebruik maakt van het online formulier, via de
Qr-code hiernaast gaat u met uw tablet of smartphone direct naar het online formulier.

GRAAG TOT ZIENS OP 30 MEI

