Werkplan Cluster Zuid 1
Nieuw-Vennep
Het Ontmoetingscentrum
ACTIVITEIT

2017

2018 - 2021

Vaste jaaragenda
met structurele
evenementen

Eerste kwartaal
2017

Evenementen
worden een traditie
en zijn niet meer
weg te denken uit
Nieuw Vennep

Vaste beheerder

Plan klaar eerste
kwartaal 2017

Het
Ontmoetingscentrum
heeft een vast
“gezicht” die de
mensen weten te
vinden

Uitbreiding
sleutelactiviteiten

De eerste
gesprekken
vinden vanaf
januari 2017
plaats

Koepelactiviteiten
zijn niet langer van
het
Ontmoetingscentrum
maar van heel
Nieuw Vennep
Biosoepi draait niet
alleen haar eigen
café, maar verzorgd
ook het beheer

Overdracht
medio 2017

Alle gebouwen in
NV organiseren in
samenwerking met
de koepelcommissie
evenementen

1 dag per week
vanaf januari
2017

Uitbreiding naar
meerdere
dagen/dagdelen

Doel
Activiteiten als een 5
mei moeten een
vaste Vennepse
traditie worden. Een
bredere doelgroep
word hiermee bereikt
dan dat doorgaans
onze gebouwen
bezoekt.
Cluster is nu tevens
beheerder en met de
veranderingen in het
werk word dit steeds
meer onmogelijk
Assistent beheerders
krijgen meer tijd om
op de overige
locaties in NieuwVennep te
ondersteunen
De evenementen zijn
bedoelt voor heel NV
en alle gebouwen
kunnen zich daar
profileren als
Maatvast
Mensen met een
beperking vinden
een zinnige
dagbesteding in het
Ontmoetingscentrum.
Uren voor assistent
beheer neemt af.

benodigd
Commitment
koepelcommissie

Beheerder
mogelijke
doorgroei van een
van de
assistenten.
Scholing / Geld /
Tijd
Versimpelde
huurcontracten
waarin de
verantwoording bij
de gebruiker word
gelegd
Tijd vrijspelen bij
de beheerders

Commitment
Biosoepi en de
juiste vrijwilligers
die met deze
doelgroep kan
samenwerken

Linquenda
Activiteit

2017

2018 - 2021

Doel

Benodigd

Diner café

Vrijwilligers draaien
het diner
zelfstandig

Uitbreiding naar
meerdere dagen
per maand

Vrijwilligers, zie
algemene plannen
NV

Spelletjes middag
voor ouderen

Plan klaar eerste
kwartaal 2017

n.v.t.

Beheerder laat
activiteit los en
krijgt hiermee
minder uren.
Activiteit is van de
buurt
Eenzaamheid in de
buurt verminderen.
Nieuwe doelgroep
naar binnen halen

Vrijwilligers

Het Contact
Activiteit

2017

2018 - 2021

Doel

Benodigd

Het opzetten van
diverse diner
activiteiten

Eind 2016 starten
de eerste
activiteiten en
Eerste kwartaal
2017 planning voor
komende jaar
Doorlopend

Wekelijks Diner
Café en kooklessen

Samenkomst van
de buurt
Bredere doelgroep
Verbinden jong en
oud

Keuken (is in de
maak)
Vrijwilligers

Inzet sociaal
beheerder en
Meerwaarde

Medio 2016 eerste
jongeren
vrijwilligers
Plan klaar medio
2017

Vrijwilligers draaien
hun eigen bedachte
activiteiten
Uitbreiding naar
meerdere dagen

Getsewoud kent de
grootste groep
jongeren van NV.
Het Contact moet
een doorgeefluik
worden naar De
Hype
Het activeren van
de grote groepen
jeugd die er zijn
Hangjongeren een
plek geven

Activiteit

2017

2018 - 2021

Doel

Benodigd

Werven vrijwilligers
al dan niet verplicht

Doorlopend

PR

Groeperen van
vrijwilligers

Doorlopend

Implementatie
tariefstelsel
Groei netwerk

Start gesprekken
januari 2017
Doorlopend

Uitbreiding
activiteiten en
openstellingen.
Beheerders
vrijspelen voor
andere bezigheden
“Samen zijn we
sterk”. Door
mensen te
koppelen word er
meer aan de
beheerder
gehangen en zijn
activiteiten minder
kwetsbaar
Gelijkheid

Start cursus bureau

Doorlopend

Doorstroom
jongeren naar De
Hype

Jongeren als
vrijwilligers
Sleutelkinderen
project

Scholing zoals bijv.
BHV
Inzet sociaal
beheerder,
Meerwaarde en
vrijwilligers.
Medewerking van
omliggende
scholen

Algemeen

PR

Tijd

Meer bekendheid
creëren
Uitbreiding van de
soorten activiteiten
zoals taallessen en
een cultureel
programma

Afgelopen jaren is er in Nieuw-Vennep veel aandacht besteed aan het uitbreiden en opzetten
van activiteiten en evenementen. Op dit moment zitten de beheerders aan hun taks qua
ureninzet en de medewerking van vrijwilligers komt in dan ook bijna alle doelstellingen terug.
Inwoners van NV zijn verwend door Maatvast en het risico bestaat dat we de bezoekers niet
kunnen activeren tot vrijwilliger.

