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VERSLAG BIJEENKOMST NIO op  21 januari 2020 

Opening en inleiding 

Huub heet iedereen van harte welkom en we doen een voorstelrondje. Er zijn gelukkig weer een 

aantal nieuwe gezichten en er is een grote opkomst vandaag.  

Huub vertelt dat op de site voortaan ook de verslagen van de bijeenkomsten te vinden zijn en alle bij 

de verslagen verspreide documenten, zoals powerpoints. Ze kunnen op onze site dus worden ingezien 

en worden gedownload. 

Aspiraties voor de toekomst:  

Aimée van Met je hart bijt de spits af: zij hebben een heel goed jaar achter de rug, waarin ze onder 

andere het Appeltje van Oranje hebben gewonnen. In de komende periode zetten ze in op nog beter 

de juiste doelgroep zien te vinden. Voor hen is daarbij een goed contact met de welzijn- en 

zorginstellingen heel belangrijk, omdat die de juiste deelnemers moeten doorverwijzen. Ze blijven 

zoeken naar aanvullende financiële mogelijkheden en blijven het ook lastig vinden om persberichten 

geplaatst te krijgen in de week- en dagbladen.  

Reactie uit de groep:  Zorg voor nieuwswaarde voor je club: dan is een stuk geplaatst krijgen iets 

eenvoudiger.  

Huub van Ismes sluit aan: ook zij willen inzetten op het vergroten van hun bekendheid en ook met 

het bereiken van de echte jongeren met een verslavingsachtergrond. Dat valt nog niet mee. Ze geven 

al wel voorlichting op scholen, maar krijgen toch nog weinig jongeren binnen. Gelukkig hebben ze 

voldoende vrijwilligers (ervaringsdeskundigen in hun geval) 

Marjohn van ABC doet mee geeft aan ook op zoek te zijn naar uitbreiding van de groep cursisten die 

zij binnen krijgen. Op dit moment zijn het vooral cursisten met een migratieachtergrond, prima. Maar 

wetende dat er in de stad zo’n 15.000  laag geletterde autochtonen moeten zijn, zouden ze ook die 

graag binnen krijgen en helpen. Ze doet een oproep aan de overige NIO-organisaties om de laag 

geletterden die je binnen jouw organisatie tegenkomt met zachte hand hun kant op te sturen. 

Mogelijk ben jij vertrouwd genoeg om hen de drempel over te helpen. 

Reactie uit de groep: laat de paar autochtonen die wel een succesverhaal hebben door hun contacten 

met ABC leer mee als ervaringsdeskundigen optreden. Laat hen als buddy’s optreden om andere laag 

geletterden te herkennen en door te verwijzen. 

Henk van Buddyhulp geeft aan dat ook zij de komende tijd inzetten op het vergroten van hun 

naamsbekendheid. Daarnaast hebben ze nog een ander probleem: zij zitten in diverse gemeenten en 

er zijn enkele gemeenten die hen geen subsidie verlenen: wat te doen? Toch in die gemeenten 

blijven of zeggen: dan stoppen we hier…. 

Carla van Wijkwerkplaats Oost vertelt dat ze een nieuwe website aan het ontwikkelen zijn en dat ook 

zij proberen hun doelgroep uit te breiden. Was het tot nu toe vaak een kleine inclusieve samenleving: 
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men wil ook graag de wijkbewoner echt betrekken en ook meer in de wijk staan, bv door contacten 

met de Transfarmers. 

Henriette van het Autismecafé vertelt dat ze net in een nieuwe locatie zijn begonnen: het stedelijk 

VSO in Rosmalen en dat ze de laatste 2 bijeenkomsten daar ook een grotere groep hebben bereikt 

(80-100 bezoekers). Ze hopen hier te mogen blijven nu hun eerste contactpersoon ander werk heeft. 

Op pr-gebied zijn ze druk met hun nieuwe website en facebookpagina. 

Vanuit de groep worden al een aantal andere suggesties voor een ruimte gedaan. Maar voorlopig 

hopen ze in het VSO-gebouw te mogen blijven! 

Paul van de Stuurgroep ervaringsdeskundigheid NAH geeft aan dat ze druk bezig zijn om een stichting 

te worden. Ze zijn ook op zoek naar een producent om een film over NAH te maken.  

Reacties: vraag eens na bij KWI: mogelijk zijn er studenten die hiervan hun afstudeerproject kunnen 

maken. Informeer bij DTV over er wat mogelijk is.  

Fia van de SAS-zomerschool vertelt dat het goed gaat, dat ze in de luxe positie verkeren meer dan 

voldoende vrijwilligers te hebben op dit moment. Ze zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

genomineerd voor de ING-campagneprijs “Help Nederland vooruit” en vanuit de gemeente ook voor 

de Nationale Vrijwilligersprijs. Natuurlijk vraagt ze of men op hen wil stemmen met de link bij dit 

verslag (www.helpnederlandvooruit.nl/doel/sas-zomerschool55) Zij hebben ook nog wel een 

wens op het doelgroepenvlak: ze zouden graag meer allochtonen over de zomerschooldrempel 

willen krijgen… 

Reactie van ABC leer mee: wij hebben ze over de vloer: houd ons op de hoogte en misschien kunnen 

we ze over de drempel helpen. Ook zinvol om toch nog eens energie te stoppen in de mensen op de 

wijkpleinen en hen om hulp te vragen.    

Desirée van het Vicki Brownhuis geeft aan dat inderdaad PR-bekendheid een probleem is. Daarnaast 

hebben zij behoefte aan een betere afstemming tussen formeel en informeel, zodat de mensen die 

met kanker te maken krijgen binnen de formele organisaties, zoals het JBZ, ook naar hen worden 

verwezen.  

Joosje vertelt dat Ingrid… vanuit de GGD bezig is om bij het JBZ meer aandacht te krijgen voor het 

verwijzen van formeel naar informeel en dat het goed zou zijn als het Vicki Brownhuis het ook via die 

kant probeert. 

Joop van stichting Zelfhulp wil nog even kwijt dat zij naarstig op zoek zijn naar iemand voor 12 uur 

per week die hen kan helpen met de PR. 

KOO meldt dat je voortaan ook activiteiten (voorlopig in Rosmalen) bij hen kunt melden en die 

komen dan op de site.  

Brigitte van den Bergh sluit de verhalen van vandaag door te vertellen over haar ervaring met 

“wishlink” van Elvire van Vlijmen. Deze dame probeert om matches te maken tussen mensen met 

een talent dat zij willen inzetten en mensen met een hartenwens. Het kan daarbij om hele grote, 

maar ook om hele kleine zaken gaan. Zeker de moeite waard om de site www.wishlink.nl eens te 

bezoeken…  

Daarmee sluiten we een goed en interessant eerste uur af. Veel gedeeld vandaag en ook goede hulp 

van de toehoorders gekregen!  Even pauze voor koffie/thee en een broodje…  

 

http://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/sas-zomerschool55
http://www.wishlink.nl/
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Werving Vrijwilligers 

Eef Aarts  legt aan de hand van een powerpoint, die ook meegestuurd wordt en die op de site 

geplaatst wordt, uit wat de uitkomsten van de enquête waren. De helft van de organisaties heeft 

gereageerd en hoewel dat op zich voldoende is, bleken de vragen voor meerdere uitleg vatbaar, 

zodat geen totaal conclusies getrokken kunnen worden. Wel is er een duidelijke lijn zichtbaar en 

vooral zinvol is de lijst met inspiratietips.  

Het is duidelijk dat we de komende jaren met elkaar meer vrijwilligers nodig hebben en daarbij 

waarschijnlijk uit een kleinere vijver gaan vissen.  Heel belangrijk dus om de vrijwilligers op de juiste 

wijze te werven en hen vrijwilligerswerk te geven dat ook past in een omgeving waar ze graag blijven. 

Tips hiervoor dus op de inspiratiepagina in de bijlage. Zorg in ieder geval dat je ook echt iets te doen 

hebt voor je vrijwilliger, weet naar wie je ze kunt door verwijzen als ze niet bij jouw “vacature” 

passen en ben eerlijk over wat er van hen verlangt wordt.  

Guido Jochems van de gemeente wil graag weten of we echt “last hebben” van de participatiewet bij 

het vinden en vasthouden van vrijwilligers. Als daar bevestigend op wordt gereageerd vanuit diverrse 

organisaties zegt hij dat het mogelijk interessant voor het NIO kan zijn om iemand van de Weener 

Groep eens uit te nodigen om hierover van gedachten te wisselen.  

Thuis gekookt 

Joosje van Tartwijk van vroeger Thuis Afgehaald en nu Thuis Gekookt vertelt heel kort dat zij in heel 

Nederland te vinden zijn en dat hun doelgroep met name de kwetsbare ouderen zijn die niet meer 

voor zichzelf kunnen koken. Zij kunnen eten kopen van thuiskoks: mensen die graag koken of die een 

maaltijd over hebben. Men kan voor één maaltijd opteren, maar ook een abonnement afsluiten. In 

september komt er een nieuwe site, maar nu al kun je in hun folder en op de bestaande site 

www.thuisgekookt.nl meer informatie vinden. Joosje is een betaalde kracht, maar de thuiskoks zijn 

vrijwilligers die koken tegen kostprijs van de producten.  

 

Herijking van de subsidieverlening informele organisaties binnen de basisinfrastuctuur 

Guido Jochems van de gemeente is ook in 2019 2x bij een NIO-groot geweest en heeft daar verteld 

over de nieuwe plannen. (Stukken staan op onze site) Vandaag herhaalt hij kort (en snel) wat daar ter 

tafel is geweest en vertelt over het vervolg. Powerpoint gaat bij dit verslag en staat op de site. 

Een aantal van de eerder besproken plannen is al gerealiseerd, maar met name het voor ons 

interessante plan: hoe gaat de subsidieverstrekking straks in zijn werk, ligt nog op de werktafel en 

moet per 2021 werken.  Uitgangspunt  daarbij blijft wel de meerjarige zekerheid (met tussenliggende 

controle).  

Op dit moment kun je spreken van “plakbandsubsidies”. Er zijn heel veel loketjes, regels ontbreken 

vaak en dat maakt dat het veel uitmaakt met wie je te doen hebt als je om subsidie komt vragen. 

Bovendien ontbreekt gemeentebreed het overzicht en de sturing.  

Het moet allemaal meer transparant, zakelijker en zuiverder. De gemeente moet een meer sturende 

taak krijgen en mogelijk wordt “meerjarig” ook gekoppeld aan de bestuursperiode. Een nieuw college 

kan immers andere speerpunten hebben en daarmee ook een andere verdeling van de subsidies 

voorstaan.  

http://www.thuisgekookt.nl/
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De gemeente is hard aan het werk om de nieuwe regelingen in de lente klaar te hebben. Zodra meer 

duidelijk is, komt Guido terug bij het NIO om uitleg te geven.  

Op dit moment is het doel dat de verschillende organisaties nog vóór de zomer aan de hand van de 

nieuwe regelingen hun subsidie voor 2021 moeten aanvragen en dan ook tijdig horen of die wordt 

toegekend en wat de hoogte van de subsidie wordt.  

Waarschijnlijk blijft “Mooi zo, goed zo” draaien, zoals het nu draait.  

 

Tot slot 

Eef meldt nog even dat er binnenkort weer overleg is met Natasja van de Wetering ivm de op handen 

zijnde info(rmatie)markt. Zie ook het verslag van de vorige vergadering. Zodra hierover meer bekend 

is, neemt hij contact met de organisaties op.   

Huub sluit dan even over zeven deze bijeenkomst en wenst iedereen een goede thuisreis.  

 

Volgende grote NIO-bijeenkomst is op woensdag 18 maart van 19.30-21.30 uur. Zet de datum alvast 

in je agenda!   

 

Fia de Vos  

 

 

 

 

 

DATA VOOR 2020: 

Woensdag 18 maart  19.30 – 21.30 uur 
Donderdag 14 mei  17.00 – 19.00 uur  Woensdag 26 augustus  19.30 – 21.30 uur 
Woensdag 14 oktober  17.00 – 19.00 uur  Dinsdag 15 december     19.30 – 21.30 uur 
 

De bijeenkomsten zullen zijn in wijkcentrum “De Stolp” – Rijnstraat 497 – 5215 EJ ’s-Hertogenbosch. 

Daar is ruim voldoende gratis parkeerplaats aanwezig.  Tijdens de vroege bijeenkomsten zal een klein 

hapje voor de eerste trek worden geserveerd. Tijdens de andere bijeenkomsten is natuurlijk koffie of 

thee met een koekje!  


