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Inleiding
Veel maatschappelijke vraagstukken kennen geen specifieke eigenaar bijvoorbeeld het voorkomen
en verminderen van eenzaamheid, (langdurige) werkloosheid, de vergrijzing, het energievraagstuk,
mantelzorg of jongerenparticipatie.
Vaak wordt er gekeken naar ‘de gemeente’ of ‘de overheid’ om voor oplossingen te zorgen. En op
een aantal terreinen is het ook de taak van de gemeente om de rol van regisseur op zich te nemen
om tot duurzame oplossingen te komen voor deze vraagstukken. Maar in heel veel gevallen kan ook
de gemeenschap een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van die duurzame oplossingen.
Door het faciliteren van maatschappelijke betrokkenheid in brede zin - burgerinitiatief,
vrijwilligerswerk, ouderenparticipatie, maatschappelijke stage en maatschappelijk betrokken
ondernemen (MBO) - is er veel voortgang te bereiken in het gezamenlijk verantwoordelijkheid
dragen van de gemeenschap voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
Stichting Krachtig Krommerijn onderkent de kracht van maatschappelijke betrokkenheid van
inwoners, bedrijven, non-profit organisaties en overheid. Wij zien het als onze missie om deze
krachten te verbinden binnen de gemeenschap van de gemeente Bunnik, waarbij ons doel is
samenwerking en leefbaarheid te versterken met bijzondere aandacht voor eenzaamheidsbestrijding
bij ouderen.

Wat is Krachtig Krommerijn?
Krachtig Krommerijn is een stichting die binnen Bunnik netwerken faciliteert van gemeente,
inwoners, non-profit organisaties en bedrijven. Door zichtbaar te zijn en actief te netwerken
brengt Krachtig Krommerijn vraag en aanbod bij elkaar en creëert nieuwe vormen van
samenwerking. Waar nodig faciliteert en coördineert Krachtig Krommerijn.
Krachtig Krommerijn heeft zich gecommitteerd aan samenwerking met Senioren Activiteiten
Bunnik, Jongerenwerk De Schoudermantel, Bunnik Beweegt, de Idea Bibliotheek, het Cursus
Project Bunnik en het Cultuurplatform. Daarnaast vervult Krachtig Krommerijn de functie
van Vrijwilligers Centrale.

Hoe werkt Krachtig Krommerijn?
Krachtig Krommerijn is een stichting, voortgekomen uit een burgerinitiatief, die als een
netwerkorganisatie haar doelstellingen realiseert.
Krachtig Krommerijn werkt gemeentebreed en heeft geen ander belang dan het dienen van de
Bunnikse gemeenschap.
Krachtig Krommerijn richt zich vooral op processen: aanjager zijn, bewaker en bewaarder van
processen, bemiddelaar en verbinder. We creëren de omstandigheden en voorwaarden zodat
anderen kunnen gaan uitvoeren.
In een aantal situaties is het echter nodig om als Krachtig Krommerijn de eerste slinger aan het wiel
te geven door zelf een activiteit te ontwikkelen en uit te voeren. Wel altijd met als doel deze
activiteit / dit project over te dragen aan anderen zodra daar de voorwaarden voor aanwezig zijn. We
doen dat op drie manieren:
Structureel verbinden
De structurele verbindingsprocessen van Krachtig Krommerijn zijn:
● het doorlopend bemiddelen tussen vraag en aanbod,

●
●

het faciliteren van de communicatiemiddelen/systemen om deze verbindingsprocessen mogelijk
te maken
het onderhouden/bevorderen van het Krachtig Krommerijn Netwerk.

Verbindingsprojecten
Verbindingsprojecten worden ontwikkeld en/of uitgevoerd om extra inzet te realiseren voor een
specifieke behoefte vanuit de samenleving. Helpende handen tijdens NL DOET is hier een
goed voorbeeld van.
De intentie is - om waar mogelijk - structurele samenwerkingsverbanden te vormen om een
incidenteel project duurzaam te kunnen overdragen; Krachtig Krommerijn kan het project daarna
loslaten.
Samenwerking
Binnen het netwerk Gelukkig en Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik en met het Centrum voor Elkaar
van de gemeente.

Algemene doelstellingen van Krachtig Krommerijn
Krachtig Krommerijn richt zich op de volgende doelstellingen:
• Positief klimaat voor vrijwilligerswerk verder uitbouwen en versterken
• Vrijwilligersorganisaties ondersteunen met oog op hun toekomstbestendigheid
• Maatschappelijk betrokken ondernemen verbreden en versterken
• Burgerinitiatieven (ongeorganiseerde vrijwillige inzet) stimuleren en mee helpen ontwikkelen.
Hoe ondersteunt Krachtig Krommerijn de gemeentelijke beleidsterreinen?
Krachtig Krommerijn verbindt vraag en aanbod die de leefkwaliteit en sociale cohesie stimuleren en
ondersteunen binnen de gemeente Bunnik. Hieronder vallen o.a. verbindingen op het gebied van
informele zorg, sport, kunst- en cultuur, natuur, milieu, en verbindingen die bijdragen aan de
verhoging van de participatie en kansen voor alle inwoners van de gemeente. Denk hierbij ook aan
inburgeraars, gehandicapten en/of werkzoekenden.

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de ingrijpende landelijke en
lokale bezuinigen op maatschappelijke gebieden is een professionele coördinatie en ondersteuning
van vrijwillige inzet, maatschappelijke betrokken ondernemen en burgerinitiatief uiterst belangrijk.
Hierdoor wordt de gemeenschap geactiveerd om haar krachten in te zetten en mede
verantwoordelijkheid te dragen voor de samenleving.

Integraal Belang
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol niet alleen binnen de Wmo, maar ook op bijna elk gebied van
gemeentelijk beleid: o.a. sport, cultuur, milieu, veiligheid, onderwijs, wijkbeheer, integratie en
inburgering. Zonder de inbreng van vrijwilligers zouden talloze voorzieningen die de sociale cohesie
en leefbaarheid binnen de gemeente Bunnik bepalen en versterken, niet gerealiseerd kunnen
worden.
Door het belang van vrijwillige inzet wordt in steeds meer gemeenten de professionele
ondersteuning daarvan integraal gefinancierd vanuit de diverse gemeentelijke domeinen.

Ambities Krachtig Krommerijn voor 2021 – 2024
Voor de komende drie jaar wil Krachtig Krommerijn zich graag concentreren op het leveren van een
bijdrage aan de volgende doelstellingen.
1. Het verminderen en zo mogelijk voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement onder al onze
inwoners:
a.
door een inwoner in contact te brengen met een daartoe toegeruste vrijwilliger,
b.
door diezelfde inwoner te activeren zelf vrijwilligerswerk te gaan doen,
c.
door het ondersteunen van de Zomerschool,
d.
door Effe buurten te (gaan) organiseren in de 3 kernen gedurende het hele jaar.
2. Het ondersteunen van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het opdoen van
werkervaring en arbeidsritme via vrijwilligerswerk en/of het opdoen van werkervaring. Hierbij is
Krachtig Krommerijn afhankelijk van het doorsturen van kandidaten dor de Regionale Sociale
Dienst.
3. Het ondersteunen van het streven om onze inwoners, zo lang als mogelijk is, zelfstandig te laten
wonen:
a.
ondersteuning en gezelschap ‘op maat’,
b.
ondersteunen van het burgerinitiatief Maaltijdmaatje
c.
ondersteunen van het burgerinitiatief Automaatje
4. Samenhang en samenwerking stimuleren tussen alle relevante organisaties en initiatieven die een
bijdrage (kunnen) leveren aan een Gelukkig en Vitaal Werkhoven, Odijk en Bunnik:
a.
versnippering van middelen en energie voorkomen;
b.
dubbelingen in het noodzakelijke aanbod elimineren;
c.
samen bepalen wie ontbrekende activiteiten, aansluitend op de behoefte van onze
inwoners, gaat ontwikkelen en uitvoeren;
d.
leveren van een bijdrage aan het vervolg van het Beeld van Bunnik.
Dit doen we door:
1. Vrijwilligerscentrale
a. Een digitaal platform te beheren (wordt dit jaar vernieuwd) waarop:
● organisaties, verenigingen, bedrijven en samenwerkingsverbanden hun vacatures voor
kort- of langlopend vrijwilligerswerk kunnen plaatsen.
● organisaties, verenigingen, bedrijven en samenwerkingsverbanden vrijwilligers uit hun
kring aan kunnen bieden;
● een inwoner van Bunnik kan zoeken naar voor hem/haar geschikt vrijwilligerswerk;
● een inwoner van Bunnik zich zelf aan kan bieden voor het doen van (een bepaald soort)
vrijwilligerswerk.
Deze website vervult een functie voor organisaties en inwoners die in staat zijn om geheel
zelfstandig (of met een klein beetje ondersteuning van de maatschappelijk intermediair) een
match te maken.
b. Maatwerk
Als er voor individuele inwoners maatwerk nodig is, op verzoek van de individuele inwoner
zelf of op verzoek van organisaties als het CvE, de RSD (Verbond van Bunnik), Welzijn op
recept of maatschappelijke organisaties (Vluchtelingenwerk, SAB, Zonnebloem e.d.) dan
zetten we onze maatschappelijke intermediair in. Zij heeft een groot netwerk aan contacten,
zowel in het commerciële als maatschappelijke veld. Dit netwerk zet zij in voor het plaatsen

van een inwoner op een vrijwilligers- of werkervaringsplaats bij een bepaalde organisatie of
een bepaald gezin/individueel persoon. Is er niet direct een geschikte vrijwilligersplek
beschikbaar dan benut ze dit netwerk ook in haar zoektocht naar een geschikte
vrijwilligersplek.
2. Ondersteuning en coördinatie op verzoek van burgers en burgerinitiatieven, gemeente en
organisaties.
Hierbij kan gedacht worden aan:
● Het (in de startfase) ondersteunen van burgerinitiatieven die alleen tot wasdom kunnen
komen als ze kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers (bijvoorbeeld de
chauffeursdienst; Zomerschool; maaltijdbezorging).
● Het uitvoeren van het pilotonderzoek Automaatje.
● Het leveren van een bijdrage aan het Beeld van Bunnik (en andere beleidsprocessen
geïnitieerd vanuit de gemeente).
● Het meehelpen organiseren van de dag van de Vrijwilliger en/of een Vrijwilligersfair.
● Het mee organiseren van deskundigheidsbevordering.
● Leveren van een bijdrage aan de Maand van de Ontmoeting
● Het mee helpen opzetten van Telefooncirkels.
● ………
Op welke concrete projecten en activiteiten er jaarlijks (en gedurende het jaar) zal worden ingezet
is onderwerp van overleg met de gemeente.
3. Samenwerking en Samenhang
Het versterken van de samenwerking en samenhang van het gehele (voorliggende)
maatschappelijk veld, zowel gemeente-breed als in de drie afzonderlijke kernen van de gemeente:
Ontwikkeling van het Netwerk Gelukkig en Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik (WOB).
Krachtig Krommerijn treedt op als penvoerder voor G&V en is verantwoordelijk voor het
ondersteunen en faciliteren van de ontwikkeling van het Netwerk.
Aan de uitvoering van het Gezondheidsakkoord wil Krachtig Krommerijn graag een bijdrage
leveren en dan met name aan de pijler ‘Verenigde vrijwilligers’.

