Samenwerking Hobbycentra 2012 verder.
De vier hobbycentra hebben van oudsher een informeel samenwerkingsverband. Vanaf 2009 is de
samenwerking verder versterkt. De bestaande Wmo opdracht, de overgang van een deel van de Awbz
naar de Wmo, de ontwikkelingen rondom gesubsidieerde arbeid en de behoefte om de belangen van de
centra krachtiger te behartigen, zijn punten die aanleiding geven om de reeds bestaande samenwerking
te herijken. Door een aantal thema’s centraal aan te pakken en effectiever te organiseren, willen de
centra sterker de toekomst in.

Mission Statement
De centra delen en steunen de volgende uitgangspunten die als basis dienen voor verdere intensivering
van de samenwerking:
-

De hobbycentra menen een rol van betekenis te kunnen en willen spelen binnen de Wmo.
De Awbz overheveling naar de Wmo benutten om de bestaande doelgroepen maar ook nieuwe
doelgroepen een zinvolle dagbesteding aan te bieden.
Uitgangspunten hierbij is de analyse, de bevindingen en conclusies uit de AWBZ rapportage
“Hobbycentra en mensen met een beperking”.
De Hobbycentra zijn welzijnsinstellingen.
De kracht van de hobbycentra is dat ze lokaal sterk aanwezig zijn met een eigen signatuur per
centrum en tegelijkertijd Nijmegen breed en regionaal opereren
Samenwerken op punten die tot een efficiencyslag zullen leiden, evenals het versterken van
de positie van de hobbycentra als geheel en als centrum afzonderlijk

Ter verwezenlijking van de gezamenlijke doelen, kiezen de hobbycentra om de samenwerking te
intensiveren op het gebied van Wmo, Zelffinanciering, Personeel en vrijwilligers, Profilering en
Wijken.
Wmo
Ter voorbereiding van de Awbz / Wmo transitie vanaf 2013 willen de hobbycentra de volgende
activiteiten gezamenlijk ondernemen:
-

Pilots met partners zoals Driestroom, Pluryn, Dichterbij, enz. uitvoeren,
Contact leggen en onderhouden met partnerorganisaties op management - en waar nodig
uitvoeringsniveau,
Het initiatief nemen om doelgroepen te identificeren en vindplaatsen in kaart te brengen,
Expertise opbouwen,
Waar nodig initiatieven ontwikkelen.

Zelffinanciering
Bezuiniging door de gemeente is een extra impuls voor de centra om gezamenlijk op zoek te gaan naar
andere bronnen van inkomsten. De centra verkennen gezamenlijk de volgende mogelijkheden:
-

Verhoging van de deelnemersbijdrage middels een inkomensafhankelijk model,
Andere bronnen in kaart brengen en verkennen zoals, ruimte verhuur, opdrachten, financiering
op project basis, enz.,
Wijkactiviteiten organiseren zoals kunstmarken, kerstmarkten, workshops, enz,
Geld besparende acties zoals gezamenlijk inkoop van materiaal, enz.

Personeel en vrijwilligers
De afschaffing van gesubsidieerde arbeid en de behoefte om de kwaliteit van de dienstverlening van
de centra op peil te houden en te verbeteren, vragen om een andere manier van omgaan met personeel
en vrijwilligers. De centra willen de uitvoering van de primaire taken binnen de centra veilig stellen.
Daarnaast zijn de centra zich bewust van het feit dat het werken met Wmo (Awbz) doelgroepen om
specifieke vaardigheden vragen.
Profilering en Wijken
De centra stellen de relatie met politiek Nijmegen zeer op prijs. De relatie is goed doordat er veel inzet
is gepleegd in het opbouwen en onderhouden van de relatie. De centra kiezen ervoor om de politiek
gezamenlijk te blijven benaderen
De relatie hobbycentra en wijken is belangrijk en wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. De
centra zijn al bezig om zich op wijkniveau te profileren. De centra gaan elkaar ondersteunen in de
beweging naar een sterke aanwezigheid in de wijken door ervaringen te delen en elkaar op hoogte te
houden van ontwikkelingen en programma’s op wijkniveau.

