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Beste vrijwilliger,
De aandacht van de Vrijwilligersraad ging in de maanden voor de zomer o.a. uit naar het concept
Strategisch Meerjarenplan 2022 – 2024 voor Meander Omnium (MO) . In een (digitale Teams)
vergadering met directeur/bestuurder Jan Willem Voogd werd de Vrijwilligersraad (VR) geïnformeerd
over de voortgang hiervan. In goed overleg konden we de rol van de VR wat steviger verankeren in
het Plan. Onderdeel van het Plan is een loyaliteitsprogramma voor vrijwilligers waarover ook de VR
zich later in het jaar verder zal buigen. Ter voorbereiding stelden we onszelf de vraag hoe de VR de
binding met de vrijwilligers en MeanderOmnium kan verstevigen. Daarvoor wilden we graag beter
inzicht hebben hoeveel vrijwilligers daadwerkelijk actief zijn voor MeanderOmnium en vooral ook
waar. De Coördinator Vrijwilligerswerk, Irene de Kruijf stuurde ons een zo volledig mogelijke lijst van
vrijwilligers. Samen met het organigram (wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk binnen MO)
kregen we meer duidelijkheid . We willen jullie in de komende edities van de Vrijpostig laten
kennismaken met een aantal beroepskrachten van MO. Vanuit het Management Team geeft Janke
Bakkum leiding aan een viertal Teamleiders die elk de verantwoordelijkheid hebben over een aantal
portefeuilles en diensten die MeanderOmnium biedt. In deze Vrijpostig een interview met twee van
hen. In volgende edities van Vrijpostig richten we de aandacht op andere beroepskrachten.
Namens de Vrijwilligersraad
Eef Könemann - secretaris

Even voorstellen: Karima Airass Teamleider
MeanderOmnium met portefeuille Jeugd
door Eef Könemann

Het duurde even voordat we een gaatje in de agenda van Karima
hadden gevonden, ze heeft dan ook veel hooi op haar vork
genomen toen ze in het voorjaar 2020 solliciteerde op de functie
Teamleider en werd aangenomen. Naast haar portefeuille
“Jeugd” draagt ze verantwoordelijkheid voor Het Binnenbos en
het buurtteam daar, Centrum De Ark met het buurtteam,
“Meedoen”, De Vrijwilligerscentrale en het Steunpunt
Mantelzorg. Ook de Coördinator Vrijwilligers valt onder haar
verantwoordelijkheid. Mijn eerste vraag was dan ook: ‘Is dat
allemaal niet een beetje veel?’
Ze lacht instemmend: ‘Ja, dat is inderdaad wel zo. Ik was erg gemotiveerd om een volgende stap te
zetten en heb me er vorig jaar met veel moed en volle overgave op gestort. Maar het samenvoegen
van taken en verantwoordelijkheden van de functie is lastig omdat alles zo z’n eigen dynamiek heeft
of op verschillende locaties zit. Ik moet zo af en toe mijn tijd en aandacht nog wat beter verdelen,
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maar we lossen dit als team op. Ik prijs me gelukkig met heel goeie professionals om me heen die
gewend zijn om zelfstandig te werken.’
Ik ben benieuwd naar haar achtergrond en naar het verhaal hoe ze bij MeanderOmnium is gekomen.
‘Ik ben geboren en opgegroeid in Amersfoort en woon daar nog steeds, samen met mijn man en onze
2 kinderen (9 en 7). 0p de Hoge School Utrecht heb ik m’n bachelor Maatschappelijk Werk en later de
Lerarenopleiding Omgangskunde behaald. Ik heb op een MBO les “Burgerschap” gegeven. In 2013
kwam de vacature Jeugd en Jongerenwerk bij MeanderOmnium voorbij waarop ik werd aangenomen.
In dat werk voor die doelgroep ligt echt mijn passie. Zo ben ik op de Koppeling begonnen’, vertelt
Karima enthousiast.
Voor het werk als Teamleider heeft Karima een opleiding Situationeel Leiderschap gedaan en het kan
soms best lastig zijn, maar het proces van nieuwe dingen leren, ervaringen opdoen, nieuwe tools
ontwikkelen gaat elke dag door. Ze vindt het werk heel uitdagend en het geeft haar enorme
voldoening. In het gesprek is het plezier waarmee ze deze klus uitvoert duidelijk voelbaar!
In de organisatie onder Karima zijn globaal 100 vrijwilligers actief. Hoe onderhoud je daarmee de
contacten? Karima: ‘Ja, dat is wel lastig in deze Corona tijd. Ik probeer zoveel mogelijk zichtbaar te
zijn en dat gaat nu wat beter dan begin dit jaar natuurlijk. En de wenskaart van voor de zomer die alle
beroepskrachten én vrijwilligers hebben gekregen doet natuurlijk ook goed en illustreert dat iedereen
gelijkwaardig benaderd wordt. Laten we hopen dat we na de zomer wat meer vrijheden krijgen om
elkaar weer fysiek te ontmoeten, dat is waar we allemaal naar uitkijken!’

Even voorstellen: Wilbert van den Hoeve
Teamleider buurtteam Zeist-Noord, de Belbussen,
Buurtbemiddeling en het aandachtsveld
volwassenenwerk
door Kees Hammink

Wat speelt er zoal op zijn werkterreinen?
Zeist-Noord: In Noord is MeanderOmnium erg actief in het
vernieuwingsproject Vollenhove: een project voor de komende 10
jaar om de leefbaarheid te vergroten. Renovatie van de L-flat is
een belangrijk onderdeel daarvan. De wijk kent veel doorstroom
van bewoners. Er is mede daardoor minder sociale samenhang en
er zijn veel kwetsbare bewoners.
De inzet van het MO-team is te kijken wat je zou kunnen bieden
om de sociale samenhang tussen inwoners te vergroten en de mensen actief te betrekken bij hun
omgeving. We maken deel uit van de overkoepelende projectgroep. Op het sociale vlak nemen we
een regierol, want MeanderOmnium is betrokken bij alle leeftijdsgroepen. We maken coalities met
andere organisaties in de wijk zoals de Weggeefwinkel, Samen voor Zeist, huisartsen, GGZ
instellingen e.d. In augustus start een nieuw wijkservicepunt in de Torenflat. Noord is meer dan
alleen Vollenhove. Ook in de andere wijkdelen spelen sociale vraagstukken die onze aandacht nodig
hebben. Het team van heel goede en heel flexibele sociale werkers laat de aandacht voor de andere
delen van Noord niet ondersneeuwen.
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De Belbussen: De Belbus vervult een belangrijke maatschappelijke functie. Het helpt kwetsbare
mensen mee te doen en eenzaamheid te bestrijden. De Belbus bestaat nu 30 jaar! Het is een
vrijwilligersproject bij uitstek! Voor de chauffeurs en de bijrijders is de Corona-periode moeilijk
geweest. Ze zijn zeer betrokken bij hun klanten en willen hen graag zo goed mogelijk van dienst zijn.
Met verschuivende coronaregels is dat ingewikkeld. Dan moet de teamleider beslissingen nemen om
de vrijwilligers te beschermen en de gebruikers goed te bedienen, in die volgorde! Een sterk punt van
de Belbus is de bijrijder die, vooral voor klanten die dat nodig hebben, voor een prettige rit kan
zorgen.
MeanderOmnium is in gesprek over de mogelijkheid om functies van de regiotaxi over te nemen
voor de groep kwetsbaren.
Ook wordt nagedacht over duurzaamheid. Moeten de dieselbussen vervangen worden door
elektrische bussen? Gaan we gewone auto’s inzetten? In het gesprek daarover zijn natuurlijk de
chauffeurs, de bijrijders en de twee coördinatoren belangrijke gesprekspartners.
Buurtbemiddeling: Buurtbemiddeling is een bijzonder project. Mensen in Zeist, Bunnik of de Bilt die
een probleem hebben met hun buren en hen daar niet op durven aanspreken, kunnen de hulp van
buurtbemiddelaars in roepen. Er zijn 2 coördinatoren en een team van 37 vrijwilligers, die allemaal
getraind zijn als bemiddelaar. De inzet bij de bemiddeling is mensen met elkaar aan het praten te
krijgen, hen in staat te stellen elkaar aan te spreken en tot oplossingen te komen. Dat ze “tot elkaar
komen”, elkaar een hand kunnen geven. Letterlijk sluit een traject daarmee af.
Volwassenenwerk: Volwassenenwerk is één van de 2 wijk overstijgende aandachtsvelden. Door
wijkgericht werken dreigde het beleid op doelgroepen in het gedrang te komen. Om de aandacht
daarvoor vast te houden en de kwaliteit van het werk te verbeteren, worden regelmatig werkers uit
verschillend wijken rond zo’n aandachtgebied bij elkaar gebracht om ervaringen te delen en samen
na te denken over wat nodig is. In 2020 is dit opgestart en het moet nog zijn vorm vinden.
De vakgroep Volwassenenwerk is iets later dan Jongeren gestart. Voor volwassenen is onder meer
het project “Eenzaamheid 75+” gestart.
Vrijwilligers: Wilbert benadrukt dat MeanderOmnium niet kan bestaan zonder de actieve inbreng
van vrijwilligers. De vrijwilliger is meer dan een hulpkracht voor de professional. We laten daarvoor
niet altijd voldoende waardering blijken. Wij, de beroepskrachten, mogen daar meer bij stil staan en
dat meer uiten. Ik voeg daar aan toe dat de vrijwilliger dat in retour ook moet doen. Misschien
moeten we weer wat vaker samen over het werk nadenken en af en toe een feestje vieren.

Oproep: De Vrijwilligersraad zoekt een redacteur voor de Vrijpostig
De Vrijpostig is de nieuwsbrief van, voor en door vrijwilligers van MeanderOmnium. We streven naar
4 tot 5 uitgaves per jaar. De Coördinator Vrijwilligerswerk biedt de Vrijwilligersraad de nodige
ondersteuning hierin, maakt de lay-out en zorgt voor de digitale verzending.
De Vrijwilligersraad zoekt een vrijwilliger die zo af en toe een interview afneemt, in heldere taal
achtergrondverhalen schrijft en bijdragen van anderen kan redigeren en lijn kan brengen in de
uitgaves. Ervaring in tekstverwerking en met digitale media zijn dan haast onontbeerlijk, maar het
volgen van een cursus hiervoor behoort ook tot de mogelijkheden. Welke vrijwilliger van
MeanderOmnium pakt de handschoen op en komt de Vrijwilligersraad hierin ondersteunen?
Voor meer informatie kun je mailen naar vrijwilligersraad@meanderomnium.nl
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75+ Huisbezoekproject
MeanderOmnium vindt het belangrijk dat het goed gaat met alle inwoners. Daarom is MO met de
gemeente Zeist en andere organisaties een project gestart om ouderen boven de 75 jaar thuis te
bezoeken om te vragen hoe het met hem/haar gaat en welke behoeften en wensen er zijn.
De huisbezoekers zijn allemaal vrijwilligers en worden vooraf getraind. Zij zijn goed bekend in de wijk
en nemen ook het gratis magazine ‘Meedoen in Zeist’ mee, vol met inspirerende verhalen van
leeftijdsgenoten.
De huisbezoekers zijn goed bekend in uw wijk en laten ook het magazine ‘Meedoen in Zeist’ bij u
achter, vol met inspirerende verhalen van leeftijdsgenoten. Zo’n 50 vrijwilligers gingen het afgelopen
half jaar op huisbezoek bij ouderen. Dit heeft veel opgeleverd. Fijne contacten en hulp om mensen
uit hun isolement te halen. De behoefte lijkt groter dan is ingeschat. Daarvoor worden nieuwe
initiatieven voor bedacht. Meer weten over dit project? Kijk op de website van MeanderOmnium of
bel 030 – 6940400.

Wat is de Vrijwilligersraad?
De Vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers van
MeanderOmnium. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers van de organisatie in het besluit- en
beleidsvormingsproces van de organisatie, daar waar het direct of indirect het vrijwilligerswerk
betreft.
Een aantal vrijwilligers van verschillende activiteiten/diensten/locaties vormen samen de leden van
de Vrijwilligersraad. Zij vergaderen min. 4 keer per jaar. Enkele keren per jaar is er overleg met de
directie, waarbij de Vrijwilligersraad (gevraagd en ongevraagd) advies kan geven over het werken
met vrijwilligers.
Leden
Voorzitter - Mw. Ineke Kuus: Vrijwilliger Thuis Praktische hulp en vervoer/receptie ‘t Noorderpunt
Secretaris - Dhr. Eef Könemann: Belbussen (vanuit locatie 't Noorderpunt)
Lid - Mw. José van Houcke: Vrouwen Taalgroep (locatie De Koppeling)
Lid - Dhr. Kees Hammink: Interculturele mannengroep (locatie De Koppeling)
Lid - Dhr. Peter Lubbers: Belbussen (vanuit locatie 't Noorderpunt)
Lid - Dhr. Ad Bouma: Belbussen (vanuit locatie ’t Noorderpunt)
Contact
Wil je kennis maken of iets bespreken? De Vrijwilligersraad staat open voor ideeën, suggesties en
feedback van vrijwilligers. De Vrijwilligersraad is op verschillende manieren te benaderen.
- Per post naar: postbus 153, 3700 AD Zeist.
- Per e-mail: vrijwilligersraad@meanderomnium.nl
- Rechtstreeks in het postvak van de Vrijwilligersraad op locatie 't Noorderpunt.
Meer informatie over de Vrijwilligersraad en MeanderOmnium: www.meanderomnium.nl of neem
contact op met de beroepskracht.
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