ZOETERMEER VOOR ELKAAR

ACTIEPROGRAMMA STUURGROEP
Uitgangspunt voor het actieprogramma Zoetermeer voor elkaar is de mindmap die is opgesteld in
een ontwerpteam voor de vernieuwing van de Vrijwilligersondersteuning in Zoetermeer. De
mindmap is als bijlage onderdeel van dit actieprogramma.
Doel van het actieprogramma: organiseren van de ondersteuning voor vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties om zodoende de vrijwillige inzet in Zoetermeer te versterken.
De activiteiten van de stuurgroep in dit actieprogramma zijn onder te verde len in vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Bespreekpunten voor de agenda
Actiepunten voor de stuurgroep
Instellen werkgroepen
Opzetten leerkringen.

1. BESPREEKPUNTEN VOOR DE AGENDA
De stuurgroep vergadert op geregelde tijden. In het eerste half jaar zal de vergaderfrequentie hoger
liggen. Op de agenda van stuurgroep staat een aantal vaste bespreekpunten die ieder overleg of
jaarlijks terug zullen komen.

De stuurgroep bewaakt de eigen samenstelling en zorgt ervoor dat kennis vanuit alle sectoren van
het vrijwilligerswerk in de stuurgroep aanwezig is.

Welke thema’s verdienen momenteel aandacht om vrijwilligers in Zoetermeer de juiste
ondersteuning te blijven bieden? Tijdens deze bespreking zullen ook prioriteiten en de opvolging van
de thema’s besproken worden.

De stuurgroep stelt werkgroepen in voor de uitvoering van activiteiten. De stuurgroep geeft globaal
doel en focus mee aan werkgroepen. Werkgroepen vullen het verder in. Op de agenda van de
stuurgroep staat de voortgang van de activiteiten per werkgroep

Vrijwilligersorganisaties verbinden zich aan de nieuwe werkwijze . Ze doen mee in de werkgroepen en
leerkringen en stellen waar mogelijk eigen trainingen en workshops open voor alle vrijwilligers in
Zoetermeer. Ook kijkt de stuurgroep of er slimme combinaties gemaakt kunnen worden en met
elkaar verbonden kunnen worden. Het benaderen van vrijwilligersorganisaties en specifieke
sectoren, en het maken van slimme combinaties wordt in de stuurgroep besproken.
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Een belangrijk basis voor het succes van de nieuwe Vrijwilligersondersteuning in Zoetermeer is dat
deze bekend wordt. Er zal een communicatieplan opgesteld worden. De stuurgroep heeft hierin ook
een adviserende en controlerende rol. De stuurgroep heeft ook aandacht voor de interne
communicatie: tussen deelnemers onderling en tussen bijvoorbeeld stuurgroep en werkgroepen.

De stuurgroep laat de eigen werkwijze alsmede de resultaten van de werkzaamheden die zij uitzet,
onderzoeken door het uitzetten van een opdracht.

2. ACTIEPUNTEN STUURGRO EP
De stuurgroep heeft een aantal eigen actiepunten:

Belangrijke activiteiten zoals scholing en evenementen worden in een jaaragenda gezet. De
jaaragenda wordt op het digitale platform van Zoetermeer voor elkaar gepresenteerd.

Dit is een belangrijke activiteit van de leden van de stuurgroep, zodat ze op de hoogte zijn van wat er
binnen het vrijwilligerswerk in Zoetermeer speelt en ze andere vrijwilligersorganisaties kunnen
stimuleren meer samen te werken en hun trainingen en workshops open te stellen voor anderen.

voor alle vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer.

3. INSTELLEN WERKGROEPEN
Vanuit de mindmap zijn de volgende werkgroepen benoemd:

De scholingsagenda. Het organiseren van workshops, cursussen, trainingen en informatie
bijeenkomsten voor alle vrijwilligers in Zoetermeer.

Een belangrijke opdracht voor deze werkgroep is het organiseren van evenementen waar inwoners
van Zoetermeer kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk. De werkgroep kan aansluiten bij
bestaande activiteiten als NLDoet, maar ook eigen activiteiten organiseren. In Zoetermeer is er
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vanuit de gemeente jaarlijks een waardering voor vrijwilligers.
Deze werkgroep zal ook gevraagd worden hier een adviserende rol in te spelen.

Er is een nieuw gilde opgericht in Zoetermeer: Gilde samen sterker. Het gaat om het vinden van
vrijwilligers met talenten die bij verschillende vrijwilligersorganisaties ingezet kunnen worden. Het
kan gaan om ICT-ers, bestuurders of andere specifieke expertise die vrijwilligersorganisaties kunnen
delen. Dit gilde kan mogelijk als werkgroep dienen.

Als voorbeeld wordt genoemd dat voor vrijwilligers van de vrijwilligersinformatiepunten in de wijk
een werkwijze wordt ontwikkeld om intakegesprekken te voeren. Ook wordt het ontwikkelen van
vrijwilligersprofielen genoemd.
Elke werkgroep zal zijn eigen dynamiek hebben. Vanuit de stuurgroep krijgen de werkgroepen in
ieder geval de opdracht mee om:
•

Een trekker aan te wijzen. De vrijwilligersondersteuner kan onderdeel zijn van de
verschillende werkgroepen maar is niet de trekker van de werkgroep. De
vrijwilligersondersteuner kan wel een faciliterende rol hebben.

•

Doel en focus van de werkgroep te bepalen

•

Werkwijze van de werkgroep te bepalen

•

Vrijwilligersorganisaties betrekken bij de activiteiten van de werkgroep

Voor het digitale platform wordt gewerkt met een klankbordgroep.

4. OPZETTEN LEERKRINGEN
Movisie zet leerkringen op rondom vrijwilligersmanagement en talentgericht werken. Leerkringen
zijn meerdere verdiepende bijeenkomsten over onderwerpen waar alle vrijwilligersorganisaties in
Zoetermeer aan kunnen meedoen. De opzet van een leerkring is dat de kennis en deskundigheid di e
vrijwilligers hebben, gedeeld worden. Daarom heeft iedere leerkring een vast startpunt waarbij de
aanwezige expertise wordt verkend. Het verdere verloop van een leerkringen is afhankelijk van de
werkwijze die door de deelnemers wordt vastgesteld:
•

Verkenning thema

•

Inventariseren inhoudelijke expertise

•

Vast stellen werkwijze

•

Werven organisaties

In aanvang worden uitgegaan van 4 leerkringen waaronder in ieder geval: vrijwilligersmanagement,
talentgericht werken en fondsenwerving. Een vierde inhoudelijk thema voor een leerkring kan nog
worden voorgesteld door de stuurgroep.

