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Datum:                          Donderdag 6 december 2018 
Van:                              14.00 tot 17.00 uur (i.v.m. beschikbaarheid ruimte) 
Locatie:                         De Ruchte, Loungefoyer 

   Laan ten Roode 71, Someren 
  
Graag voor 1 december aanmelden dat/als u komt (met 1 of 2 personen) via wmopeel@bizob.nl ! 
  
Wat hadden we ook alweer afgesproken? 
In de FOT van 6 september jl. hebben we met elkaar afgesproken om een vernieuwende invulling te geven aan de FOT. Concreet betekent dit: 2x per jaar een ‘FOT inkoop’, 
over contracten, tarieven e.d.. Ook organiseren we 2x per jaar een ‘FOT Transformatie’ die inhoudelijk gericht is op innovatie. De FOT van 6 december is een FOT 
Transformatie.  
  
Agendacommissie 
De aankomende FOT is voorbereid door een agendacommissie. Deze keer bestond de agendacommissie uit Irma van Goch (Onis Welzijn), Jasper Ragetlie (De LEVgroep), 
Wim van Hest (vertegenwoordiger adviesraden sociaal domein), Marianne v.d. Heijden (Samenwerkende Zorgboeren Zuid), gemeente Helmond en Peelgemeenten.  
  
Onderwerp van deze FOT 
De centrale vraag voor deze FOT is:  
  
“Wat gaan we in gezamenlijkheid doen om vrijwillige inzet in de toekomst optimaal te benutten?”  
  
Aanleiding 
De aanleiding/reden van deze keuze is divers.  
Het centrale uitgangspunt is: “Iedereen kan zo lang mogelijk meedoen in de samenleving”. Dit is een mooi uitgangspunt. Toch weet ook iedereen dat de vraag naar zorg en 
ondersteuning toeneemt, denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing. In zowel de ouderenzorg als jeugdzorg zien we nog steeds een stijgende vraag met wachtlijsten tot gevolg. 
Tegelijkertijd ontstaat er een steeds groter tekort aan ‘handjes’ in de uitvoering en aan financiële middelen. Daarom is het van belang om het vrijwillige potentieel dat 
aanwezig is in de samenleving nu en in de nabije toekomst zo optimaal mogelijk te benutten.  
  
Vrijwillige inzet heeft veel aspecten: vrijwilligers spelen een grote rol in het verenigingsleven en in het organiseren en signaleren. Daarbij voegen ze veel toe aan het leven 
van hun mede inwoners en aan de professionele zorg. Ook voor hun eigen leven is vrijwilligerswerk van meerwaarde; vrijwillige inzet geeft namelijk voldoening en zorgt 
ervoor dat men zelf langer actief blijft. Er is duidelijk sprake van wederkerigheid, die tot nu toe geheel vrijwillig is.  
  
Doel 
Doel van deze FOT is het komen tot verfrissende, innovatieve ideeën, die in gezamenlijkheid (van een aantal organisaties) opgepakt kunnen worden. Afhankelijk van de 
uitkomsten, kunnen de ideeën op een later tijdstip worden uitgewerkt tot bijvoorbeeld een pilot of project. De wijze van uitwerking is ook nog verder vast te stellen. We 
streven ernaar om aan het einde van de bijeenkomst een concrete werkagenda opgesteld te hebben, zodat er aan de slag gegaan wordt met dit onderwerp. 
  
Hoe pakken we het aan? 
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In de FOT van 6 december gaan we aan de slag om elkaar te motiveren en uit te dagen tot die verfrissende, innovatieve, wellicht baanbrekende ideeën. Uw inbreng is 
belangrijk!  
We vragen u per organisatie een pitch van 1 minuut te geven over de wijze waarop u vrijwillige inzet in uw organisatie vorm geeft. Daarbij ook de vragen: wat is het ei 
van Columbus (oftewel, wat gaat er goed, welk innovatief idee hebt u (gehad)) en wat is/was onze grote misser (oftewel, waar knelt het). De kookwekker staat op 1 minuut 
om iedereen de kans te geven het woord te voeren. Vragen kunnen later gesteld worden en ook voor discussie is achteraf voldoende ruimte.  
U mag per organisatie 1 inhoudsdeskundige mee te brengen, om extra inhoud te geven aan het onderwerp.  
  
Programma 
Het programma ziet er als volgt uit. 
  

Van Tot Activiteit 
14:00 14:15 Inloop met koffie/thee 
14:15 14:30 Inleiding op het onderwerp 
14:30 15:30 Pitches 
15:30 16:00 PAUZE 
16:00 16:10 Prikkeling door Innovatie De Peel 
16:10 17:00 Discussie en werkagenda opstellen 
17:00  Afsluiting 
  

 


