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Verslag vergadering initiatiefgroep Digitaal dorpsplatform d.d. 8 juli 2014 

Aanwezig Anke van de Lockant, Roos Fiselier (not), Pieter Oude Egberink, Marijke van Winsum, 

Rob Schuurman (not), Catelijne Quant, steunpunt vrijwilligerswerk/door de gemeente 

aan ons toegewezen als ondersteuner 

Afgemeld Lettie Kusters 

Voorzitter Marijke 

 

 Evaluatie informatieavond  

Een breed scala aan opmerkingen passeert de revu.  

- Moet het professioneler, hoe zorgen we voor financiële continuïteit; 

- Veel enthousiasme, hoe vindt je een echte trekker van dit project; 

- Adequate publiciteit heeft gezorgd voor grote opkomst; 

- Toekomstgericht webmodel; 

- Veel zorgorganisaties aanwezig; 

- Positieve benadering van het voorgestelde model; 

- Enthousiasme en kritische debatten; 

- Niet alle namen van enthousiaste mensen bekend; 

- Positieve geluiden bij algemene contacten in het dorp; 

- Malden wordt niet altijd gezien als een eenheid, kleinere eenheden moeten ook kunnen. 

Deze opmerkingen worden (voor zover relevant ) meegenomen in de onderstaande 

agendapunten. 

 

 Gaan we door? 

Duidelijk positief antwoord op basis van de hierboven genoemde reacties. Er worden drie 

relevante kanttekeningen gemaakt. 

1. Wie wordt er trekker? Hierover wordt geen duidelijke uitspraak gedaan. In een eerder 

stadium is dit als een belangrijke startvoorwaarde genoemd.  

2. Het belang van een realistische planning.  

3. Bemensing op diverse posities cruciaal.  

 

 In welke vorm gaan we door? Aansluiten bij mijn buurtje of toch nog iets anders? 

Via de zorgvuldige oriëntatie dit  voorjaar op allerlei alternatieven, zijn we duidelijk bij Ons 

buurtje uitgekomen met als voornaamste argumenten breed concept, regionaal, professionele 

ondersteuning. Besloten wordt niet opnieuw of verder te gaan zoeken. 

Catelijne noemt  ons uitzicht op startsubsidie kansrijk. Er is een bedrag gereserveerd. Als 

aangewezen ondersteuner vanuit de gemeente heeft zij al een eerste overleg achter de rug.    

Criteria voor toekennen subsidie: structurele dekking, aandacht voor haalbaarheid/beste 

aanbieder, groep die trekt, toepasbaar voor de hele gemeente. 

Afspraak p m: 

Iemand uit de initiatiefgroep stuurt vóór 1 okt een toelichting naar de gemeente. Wie? Via 

Anke en Eric? 
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 Regelen bij ons buurtje en/of bespreken met Eric Hendriks op 24 juli 

- Aanbod blijft van kracht tot definitief besluit van de gemeente, 1 okt  

- Eventuele korting blijft gelden 

- Financiering flexibel toepassen 

- Voor heel Malden, niet met maximum van 5000 inwoners 

- Hulp bij verdere stappen/organisatie; in welke vorm, op welke onderdelen 

- Buurtverbinders vinden en trainen, hoeveel, hoeveel dagen  

- Stappenplan uitvoeren, waardoor automatisch reserves worden ingebouwd 

- Concept: projectteam (onsbuurtje) , stuurgroep (vrijwilligers), buurtverbinders 

- Uitbreiding mogelijk naar andere kernen tegen acceptabele vergoeding. Malden als pilot zien 

- Eventueel voorbeelden/gegevens van adverterende ondernemers op de site in Nijmegen 

Afspraak: 

Anke maakt binnen 2 weken, mogelijk donderdag 24 juli, een afspraak met Eric Hendriks. 

Roos of Marijke gaat mee. Het gesprek wordt voorbereid a.h.v. de bovenstaande punten. 

Deze worden van te voren aan Eric gemaild. Anke neemt hierover contact op.  

 

 Rechtspersoon blijft wijkplatform (vereniging) of anders?   

Nog niet afgehandeld. Indien het wijkplatform formeel  verantwoordelijk blijft , moet er minstens 

iemand uit het bestuur in de werkgroep zitten. Marijke stopt volgende zomer met 

bestuursfunctie. Pieter zou dan overblijven. 

Verwant probleem : wie opdrachtgever Hoogenhof of Digiplein. 

Afspraak p.m. Wie, wanneer ? 

 

 Plan van aanpak opstellen.  

Veel elementen hiervan zitten in deze lijst met bespreekpunten.  

Afspraak p.m. Wie, op welke termijn.  

 

 Kandidaten werven voor de uitbreiding van de werkgroep (mensen uit andere wijken)  

en voor de functie van buurtverbinders. 

Rob stelt voor niet alleen via het vrijwilligerssteunpunt te werven maar ook via de re-integratie 

consulenten en de klantmanagers van de gemeente. 

Daarnaast moeten we aanvullende afspraken maken waar geïnteresseerden extra informatie 

kunnen opvragen over een vacature, wie het kennismakingsgesprek doet. 

Op termijn moeten er afspraken komen over begeleiding e.d. 

Afspraken:  

- Catelijne neemt contact op met  Betty van der Knaap (werkervaringsplaatsen); Anke stuurt 

haar het concept vacaturetekst toe voor de vacaturemelding  op de site van het  

vrijwilligerswerk.  

- Via de mailing aan alle aanwezigen worden belangstellenden voor deelname aan de 

werkgroep opgeroepen zich te melden.  

- In het gesprek met onsbuurtje informeren hoe bovenstaande zaken elders worden geregeld. 
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 Structurele dekking van het project, hoe de exploitatiekosten financieren?  

Twee groepen moeten benaderd worden, de deelnemers aan de zorgconferentie en 

ondernemers. Pieter stelt voor ondernemers die actief zijn op de mijnbuurtjesite in Nijmegen te 

benaderen om als voorbeeld te dienen. Wat heeft het hen opgeleverd.  

Afspraak:  

- Catelijne stelt een brief op voor de deelnemers aan de zorgconferentie. Hierin neemt ze ook 

de vraag op  in hoeverre ze/de organisaties actief gebruik willen maken van digiplein. 

- In het gesprek met onsbuurtje wordt naar de boven genoemde informatie over ondernemers  

gevraagd.  

 

 Informeren van de deelnemers aan de informatieavond avond en de Pers 

 Onderlinge communicatie binnen de werkgroep 

 Behoeftepeiling in combinatie met publiciteit in het najaar. 

 

Afspraken: 

1. Anke gaat in op verzoek van De Gelderlander ons te mogen volgen. 

2. Rob benadert de woningcorporatie met de vraag of er geciteerd mag worden uit een ontvangen 

mail. 

3. Rob maakt een korte tekst die snel naar alle deelnemers en afmelders van de informatieavond 

gaat met als inhoud: We besluiten door te gaan, met het concept onsbuurtje, het proces is in 

gang gezet. Wie wil meedoen?  

4. Pieter maakt een dropbox of een alternatief model om informatie binnen de werkgroep te delen 

en/of te verwerken. 

5. P.M. Wie en hoe gaan we publiciteit verzorgen op de activiteitendag van Hoogenhof op 28 sept, 

en eventueel bij de boekenbeurs van het Rode kruis, andere gelegenheden en locaties. 

 

Volgende bijeenkomst van de initiatiefgroep dinsdag 26 augustus om 20.00. 

 

Malden 12 juli 2014, RF 


