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Voorwoord  

De vereniging Dwarsverband is sinds begin 2018 gestart vanuit een groeiende behoefte van initiatieven 
in zelfbeheer om hun krachten te bundelen. In dit jaarplan wordt kort uiteengezet hoe we in 2019 de 
vereniging samen verder vorm gaan geven. Als vereniging baseren we ons hierbij op ervaringen die zijn 
opgedaan het afgelopen jaar en de input vanuit de initiatieven, opgehaald tijdens bezoeken aan de 
locatie, persoonlijke gesprekken en een afgenomen enquête ter evaluatie van 2018. 

De leden 

De centrale kracht van het Dwarsverband is de uitwisseling tussen de leden. Hierbij gaat het om het 
uitwisselen van opgedane ervaringen en nieuwe inzichten binnen het netwerk. Voor alle inspanningen 
die we als Dwarsverband verrichten zoeken we altijd naar de gemeenschappelijke deler. De inspanning 
moet iets opleveren voor ons allemaal en delen we vervolgens met elkaar. Elk initiatief is uniek. Dat is 
een enorme kracht en iets wat we boven alles moeten blijven koesteren met elkaar. Ieder heeft 
kwaliteiten waar de ander wat van kan leren. Maar, we lopen ook tegen een aantal dezelfde problemen 
aan. We willen graag met elkaar delen, maar wel gericht. Hiervoor is het belangrijk om te weten waar de 
andere initiatieven mee bezig zijn.  
 
Inmiddels zijn 16 initiatieven lid en zijn er 6 initiatieven die (nog) geen lid zijn maar ons wel volgen en 
soms aansluiten bij bijeenkomsten. Naast onze gezamenlijke bijeenkomsten, vinden we het belangrijk 
goed contact te houden met de individuele leden. We doen dit door op regelmatige basis contact te 
zoeken via e-mail en telefoon en/of langs te gaan. Zo weten we wat er speelt, waar initiatieven tegen 
aan lopen of anderen juist kunnen helpen. Op deze manier faciliteren we de verbinding tussen de leden. 
We werken ernaartoe om gezamenlijk nog meer een vereniging te worden met elkaar. Met betrokken 
leden die elkaar helpen.  

Bestuur en klankbordgroep 

Het bestuur zal in 2019 ongeveer om de 2 maanden vergaderen. Het is een betrokken bestuur. De 
voorzitter overlegt op regelmatige basis met de coördinatoren. Gemiddeld hebben zij 1 keer per 2 
weken een overleg. 
Het bestuur is nog op zoek naar versterking. We hopen dat er nog een aantal leden zijn die in 2019 wel 
de stap willen wagen en zitting nemen in het bestuur. 
De opgerichte klankbordgroep, met inmiddels 4 deelnemers van verschillende initiatieven, zorgt voor 
een verbreding van het draagvlak en helpt de vereniging de juiste koers te kiezen. Zij adviseren het 
bestuur en denken mee over de ontwikkeling van de vereniging en over de groei en kwaliteit. 

Behoefte 

De behoefte van de initiatieven zijn: 
1. Het voorzetten van de laagdrempelige maaltijden. 
2. Nieuwe kennis opdoen en van elkaar leren. 
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3. Het vastleggen en kunnen terugvinden van deze kennis op een toegankelijke en laagdrempelige 
manier.  

4. Een overzicht van wat belangrijk is voor jouw initiatief uit de brei van nieuwsbrieven, 
netwerkbijeenkomsten, trainingen en uitnodigingen die elk initiatief afzonderlijk ontvangt.  

5. Het behartigen van de gezamenlijke belangen bij o.a. de gemeente 
6. Individuele ondersteuning. 

Deze 6 punten werken we in de jaarplanning verder uit. 

Jaarplanning 

In 2018 gaven we met elkaar de vereniging vorm. In 2019 willen we de vereniging uitbouwen en verder 
werken aan de uitwisseling tussen de initiatieven. 
Wat gaan we doen? 

Kennis delen en nieuwe kennis opdoen 
Vier tot vijf keer per jaar komen we samen, elke keer bij een ander initiatief. We verzorgen een 
inhoudelijk programma met aansluitend een lekkere maaltijd. Iedere bijeenkomst start met het 
behandelen van een casus of vraag/behoefte vanuit een initiatief. Door uit te wisselen en andere 
ervaringen te horen kunnen de initiatieven elkaar ondersteunen en verder helpen.  Je kan kiezen of je 
alleen naar het inhoudelijke programma komt, alleen naar het eten, of naar allebei.  
 
Voor de inhoudelijke bijeenkomsten denken we onder andere aan de volgende onderwerpen: 

- Communicatie: Bijvoorbeeld bestaande uit twee delen: 
Positionering; Wat wil je vertellen naar buiten toe over je initiatief? Wat is je 
boodschap? (dit is ook een vervolg op de bijeenkomst over 
maatschappelijke waarde). Denk daarbij aan een passend  logo en een 
campagne.  
Verbale en non-verbale communicatie; Wie is de zender? Wie is de ontvanger? En 
wanneer is er ruis? We oefenen met elkaar gesprekken met verschillende partijen. Denk 
aan de gemeente, een fonds, huurders, bezoekers en vrijwilligers. 

- Buurtonderzoek en/of horizontale verantwoording: Hoe werk je vanuit de behoefte 
van je bezoekers en de buurt en zet je dit om in activiteiten? Wat vinden de bezoekers, 
je samenwerkingspartners, en de buurtbewoners van hoe je het doet en wat kan je 
daarvan leren?  

- Vrijwilligers; Vervolg op de cursus Vrijwilliger vinden en binden. De focus komt bij dit 
programma te liggen op het binden van de vrijwilligers. Op hoe ze eigenaarschap 
ervaren en hoe je je vrijwilligers waardering geeft. Een aantal initiatieven fungeren als 
voorbeeld en vertellen hoe zij omgaan met hun vrijwilligers. 

- Maatschappelijke businesscase: Hoe zorg je dat je rondkomt met de beschikbare 
middelen of dit zelfs kan uitbreiden? Hoe passen de andere initiatieven de mix van 
verhuur, barinkomsten, activiteiten, inkomsten en subsidie toe? Een onderdeel hiervan 
zou ook kunnen zijn het werkgeverschap: Wat komt erbij kijken? Wat zijn de nieuwe 
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regels wat betreft werkgeverschap? En hoe kijk je naar het spanningsveld ‘Zelfbeheer 
maar wel betaalde krachten in dienst?’ 

- Huur(contracten): Wat betekent de terminologie en hoe is de huurprijs opgebouwd? 
We zouden bijvoorbeeld een aantal huurcontracten naast elkaar kunnen leggen (bijv 
woningbouwcorporatie, UVO, investeerder).  

- Wanneer spreek je van zelfbeheer? Met elkaar kijken naar wat zelfbeheer nu precies is. 
Is het te definiëren? Uitwisseling tussen de initiatieven over wanneer zij vinden dat ze 
met zelfbeheer bezig zijn. Ook voorbeelden vanuit andere steden worden behandeld. 

Ieder inhoudelijk programma wordt vastgelegd in een ‘toolbox’, een op maat gemaakt compact 
informatiepakket dat op de website van Dwarsverband terug te vinden is. We linken hier ook door naar 
aanvullende informatie.  

 
Andere uitwisseling: 
Bij deze bijeenkomsten ligt de nadruk nog meer op het uitwisselen tussen de initiatieven omdat het bij 
deze bijeenkomsten en workshops grotendeels ingevuld wordt door de initiatieven zelf. Zo zal 
bijvoorbeeld een van de initiatieven de cursus boekhouden verzorgen en deze toespitsen op het 
zelfbeheer. Het gaat hierbij om uitwisseling en van elkaar leren. 
 
We zullen een keuze maken uit een aantal van onderstaande bijeenkomsten: 

- Beheerders/coördinatoren onderling: ontmoeting van vrijwillige en betaalde 
beheerders van de initiatieven. Wat kan je van elkaar leren? Zo kunnen we mogelijk ook 
op de werkvloer elkaar wat sneller vinden. 

- Boekhouding, Een reeks: Denk aan het behandelen van de jaarrekening, balansrekening 
bepalen, met welk boekhoudprogramma werk je, etc. 

- Subsidieaanvragen, praktische uitwerking. Een basis op papier. 
- Subsidieverantwoording, praktische uitwerking. Een basis op papier. 
- AVG. Hoe staan de initiatieven er nu in, hoe ver zijn ze? Samen richtlijnen opstellen die 

werkbaar en begrijpelijk zijn. 
 

Andere cursussen op vraag van de initiatieven: 
Deze trainingen en cursussen komen vaak voort vanuit een vraag van een (of meerdere) van de 
initiatieven. Het gaat om cursussen die erg duur zijn om alleen met je eigen team te volgen of met 
bijvoorbeeld 2 vrijwilligers van je team. Door dit samen op te pakken scheelt het geld maar is het vaak 
ook mogelijk om de inhoud van de training aan te passen aan de initiatieven en vragen die spelen vanuit 
de leden. 
Denk bijvoorbeeld aan: 

- AED/ Sociale Hygiëne/ BHV : hier is grote vraag naar bij de verschillende initiatieven. 
Door vrijwilligers van verschillende initiatieven gelijktijdig te trainen kunnen we mogelijk 
een voordeliger aanbod krijgen. 

- Vervolg/herhaling van gedragstraining Hans Kaldenbach: na het succes van afgelopen 
jaar zouden we graag nogmaals een training krijgen over gedrag, deze keer met een 
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bredere insteek. Hoe zorg je dat bezoekers zich welkom en thuis voelen? Wat doe je 
met verwarde personen (psychische problemen, dementie)? 

 
Het is onmogelijk om alle onderwerpen aan bod te laten komen in de beschikbare tijd. We zullen, al naar 
gelang de behoefte, keuzes maken in de loop van het jaar.  
 

Informatievoorziening 
De nieuwsbrief die ongeveer elke 6 weken verschijnt wordt goed gelezen en gewaardeerd. We zetten dit 
ook in 2019 voort. We filteren de belangrijkste informatie die relevant is. Denk aan bestaande 
nieuwsbrieven van andere organisaties, beleidsveranderingen en ontwikkelingen op het gebied van 
zelfbeheer. We bouwen aan een netwerk en weten wat er speelt in de stad. Nieuws krijgt een 
prominente plek op de website waarbij de nieuwsberichten uit de nieuwsbrief  ook op de website 
komen te staan.  
 
Vanaf december 2018 heeft Dwarsverband een nieuwe website 
Naast de informatievoorziening van te downloaden documenten en formulieren die voor alle 
initiatieven in zelfbeheer nuttig kunnen zijn, zullen we ook alle initiatieven op de website aandacht 
geven. Alle initiatieven krijgen een plek op de website met een foto en tekst. Met een link naar hun 
website. De vereniging zal zich ook meer focussen op andere vormen van social media zoals facebook. 
Dit om de vereniging en zelfbeheer meer op de kaart te zetten. 

Gemeenschappelijke culturele programmering 
Dwarsverband zal een rol spelen in het verbinden en coördineren van een gezamenlijke programmering 
op de locaties in zelfbeheer die hier behoefte aan hebben. En waarbij dit een aanvulling is op hun 
huidige programma. Cultuur voor iedereen en ruimte voor iedereen. Hierbij zal er meer programmering 
aangeboden worden, de initiatieven in zelfbeheer ontvangen meer bezoekers, bereiken nieuwe 
doelgroepen en ontvangen meer inkomsten. Voor zelfbeheer initiatieven kan dit zorgen voor het 
verbreden en versterken van je initiatief. Vanaf februari 2019 zal er als pilot een cultureel optreden 
langs verschillende initiatieven trekken.  

Belangen behartigen 
Dwarsverband is de schakel tussen de gemeente en de initiatieven. Als er belangrijke gezamenlijke 
belangen zijn, kan Dwarsverband een tussenschakel zijn. Eventueel naast individuele contacten tussen 
initiatieven en gemeente. Ook zal Dwarsverband een ronde langs de verschillende politieke partijen uit 
Utrecht doen om ze kennis te laten maken met de vereniging en zelfbeheer meer aandacht te geven. 
Ook naar andere organisaties dan de gemeente kan Dwarsverband gezamenlijke belangen behartigen. 
Denk aan professionele welzijnsorganisaties. 

Inhoudelijke ondersteuning 
Dwarsverband krijgt regelmatig de vraag om te ondersteunen bij individuele vragen vanuit de leden. 
Daarbij heeft Dwarsverband meerdere keren geholpen, meegedacht en initiatieven aan elkaar 
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gekoppeld. Er blijkt veel behoefte te zijn aan ondersteuning omdat zelfbeheer nog een redelijk nieuw 
speelveld is. Graag zou Dwarsverband hier meer op in willen spelen. Vooral omdat deze opgedane 
kennis vervolgens weer gedeeld kan worden met de andere leden van de vereniging. In 2019 zal er 
zoveel mogelijk de koppeling gezocht worden tussen de initiatieven zelf om samen de vraag uit te 
zoeken. Door elkaar vaker te zien en elkaar wat beter te leren kennen wordt het makkelijker voor de 
initiatieven om zelf onderling contact met elkaar op te nemen. Mocht het niet onderling opgepakt 
kunnen worden en er echt langdurige ondersteuning nodig zijn van de vereniging dan is het initiatief 
genoodzaakt om eerst subsidie aan te vragen. Daarbij kan Dwarsverband ondersteuning bieden. Er is 
vanuit de gemeente geen structureel budget gereserveerd voor individuele ondersteuning van 
aangesloten leden door Dwarsverband. 

Groei vereniging 
Dwarsverband heeft gekozen voor de organisatievorm van een vereniging. Het inhoudelijk programma is 
toegankelijk voor geïnteresseerden en aanschuiven bij de maaltijd mag altijd. We hopen en streven 
ernaar dat initiatieven zich bij ons aansluiten. De contributie (€50,-) mag dat niet in de weg staan. Is dit 
voor initiatieven een probleem, dan kijken we gezamenlijk naar een oplossing. In dit kader bezoeken we 
ook nog niet aangesloten leden en kijken of ze zich willen aansluiten. Naast buurthuizen denken we ook 
aan speeltuinen en in een later stadium sportverenigingen, scoutingverenigingen en volkstuinen in 
zelfbeheer die zich bij Dwarsverband kunnen aansluiten. In 2019 wil de vereniging blijven groeien en 
zullen we door middel van pr en het openstellen van bijeenkomsten ook blijven focussen op het 
aantrekken van nieuwe leden. Dwarsverband is betrokken en in gesprek met de speeltuinen die zich met 
elkaar verenigd hebben. Een groot deel van deze speeltuinen gaat in 2019 in zelfbeheer. Dwarsverband 
nodigt de speeltuinen die in zelfbeheer gaan uit om ook lid te worden van Dwarsverband. 
 
Roos Polman (coördinator), Sarah Faber (coördinator), Hans Elsendoorn (voorzitter) 
info@dwarsverbandutrecht.nl ||  www.dwarsverbandutrecht.nl 


