Wie zijn wij?

Presentatie
-

Onderzoek: doel en aanpak

-

Samenwerking en uitvoering onderzoek
- Hoe werken wij
- Hoe werven wij
- Hoe analyseren wij

-

Wat hebben wij geleerd: samenwerking en inhoud
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Onderzoek: doel en aanpak

Wat hebben we als doelstelling van ons onderzoek
- Inzicht waar lopen mensen tegen aan bij combinatie vrijwilligerswerk
- Wat gaat goed wat kan beter
- Duidelijkheid over regels van WenI

Wat is onze aanpak:
-

Interviews bijstandsgerechtigden
Interviews uitvoering en beleid WenI

Utrecht.nl

Samenwerken:
Hoe werken wij?
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Hoe werven wij? De aanhouder wint

Vrijwilligers gezocht voor delen van ervaring

Hebt u een bijstandsuitkering en doet u vrijwilligerswerk?
De Cliëntenraad Participatiewet en Werk en Inkomen willen graag
weten wat uw ervaringen hiermee zijn. Daarom doen we nu een
onderzoek.

Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

M.J. Blommesteijn
m.blommesteijn@utrecht.nl
Geen

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

23 augu

Uitnodi
vrijwillig

Verzonden
Bij antwoord datum, kenme

Wat zijn uw ervaringen met vrijwilligerswerk en bijstand?
-

-

Vrijwilligerswerk doen en solliciteren. Gaat dat samen?
Hoe combineert u vrijwilligerswerk met de
sollicitatieplicht?
Wat gaat goed? Wat gaat niet goed?
Doet u geen vrijwilligerswerk, omdat u de regels te streng
vindt?
Kreeg u geen toestemming om vrijwilligerswerk te doen?
Of hebt u juist hulp gekregen van Werk en Inkomen en
bent u heel tevreden?

Wilt u Meedoen? Mail ons
Bent U:
ouder dan 27 jaar;
Ontvangt een bijstandsuitkering
verplicht om te re-integreren en te solliciteren?

Geachte

Misschien doet u vrijwilligerswerk of heeft u vrijwilligerswerk gedaan? De Cliën
en Werk en Inkomen zijn benieuwd naar uw ervaringen. Wij willen u daarom uit
doen aan een onderzoek naar het doen van vrijwilligerswerk en het zoeken naa

Vrijwilligerswerk doen en solliciteren. Gaat dat samen?
U wordt geïnterviewd door iemand van de cliëntenraad. Zij zal vragen naar uw
combineert u vrijwilligerswerk met de sollicitatieplicht? Loopt u tegen bepaalde
besloten om geen vrijwilligerswerk te doen, omdat u de regels te streng vindt?
gekregen van Werk en Inkomen? We zijn ook benieuwd welke tips u heeft voor
ideeën kunt u van te voren alvast bedenken.

Meedoen
Wilt u uw ervaringen met de Cliëntenraad en Werk en Inkomen delen of wilt u e
een mailtje naar onderzoek.crpw.utrecht@gmail.com.

Wilt u uw ervaringen met de Cliëntenraad en Werk en Inkomen
delen of wilt u eerst meer weten? Stuur een mailtje naar
onderzoek.crpw.utrecht@gmail.com.

Wat kunt u verwachten?
Meedoen bestaat uit een persoonlijk gesprek van ongeveer drie kwartier. Uw pe
komen niet terug in de onderzoeksresultaten, het wordt anoniem gebruikt. De
gehouden op het Stadskantoor. In overleg kan het gesprek ook op een andere

Meedoen bestaat uit een persoonlijk gesprek van ongeveer drie
kwartier.

Na afloop worden de uitkomsten aan Werk en Inkomen aangeboden
Met vriendelijke groet,

M.J. Blommesteijn
Beleidsadviseur Werk en Inkomen
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Hoe analyseren wij?
onderwerp
leeftijd
opleiding
gezin/woonsituatie
werkervaring

ervaring/geschiedenis vw

vw type werk

respondent M
59

respondent S
46

gescheiden. Dochter 23 jr uit
huis
ruim. Mw bank (kwaltiteit),
niveau hoog

alleenst moeder, dochter (26 zelfst),
zoon 15 veel zorg nodig (autism)
Werkt 16 uur in de zorg. Bewust
parttime werk vanwege zorgbehoefte
zoon.
ook voor bijstand, tijdens werk. Van jongs af aan VW gedaan, oa
Verschillende plekken, 2
dierenbescherming
plekken gestopt gebrek
mogelijkheden ontw en kosten
adviesfunctie (werkzaamheden belangenbehartiging kwetsbare
vw sluiten aan op vorig werk)
burgers

reden en waarde/betekenis
vrijwilligerswerk:
ontwikkelen/initiatief nemen
maatschappelijk betrokken
collega's/meedraaien

werkproces, regelmaat, sociale
contacten, vaardigheden
onderhouden,, nieuwe
vaardigheden leren (cv
opbouwen), voorkom gaten in cv

eisen/voorwaarden VW

vergoeding/compensatie eigen
kosten (reiskostenvergoeding,
gebruik telefoon); aansluiten op
kwaliteiten; ruimte voor nemen
initiatief; moet aansluiten op
toekomstplannen

Persoonlijke ontwikkeling,
vaardigheden vergroten, VW als
alternatief voor (dure!) scholing, VW is
itt betaald werk goed te combineren
met zorgtaken
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Impressie interviews
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Wat hebben we geleerd?
Wat de meerwaarde is van samenwerking
-

Ontdekken van werelden achter de vraag

-

Elkaar beter begrijpen & gedeelde waarden

-

Vanuit verschillende perspectieven leren kijken
Elk perspectief heeft zijn eigen blinde vlek

-

Geduld: Niet vooruitlopen op conclusies

Tips
-

Werving: ontvangen is niet hetzelfde als bereiken

-

Zet meerdere kanalen in, wacht niet te lang

-

Wees alert op definities en omschrijf begrippen duidelijk
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Wat hebben we geleerd?
Enkele bevindingen uit ons onderzoek
-

Meer uur en meer ruimte voor vrijwilligerswerk dan gedacht

-

Onbekendheid met regels WenI

-

Persoonlijke ontwikkeling en Participatiewet gaan niet altijd samen

-

Meer inzicht in afwegingen WenI bij VW; geen standaard stelregels
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