Jaarverslag bij de jaarrekening 2017
Terugblik 2017
1. HiP Zeist: Meer samenwerking en actieve helpdesk
a. Samenwerking blijkt lastig te organiseren. Het Diaconaal Loket Zeist bestaat niet meer.
Met het inloophuis Zeist-Centrum van Kerk en Samenleving is overleg ingepland in het
voorjaar 2018: Doel: Een adres voor elke inwoner van Zeist met een hulpvraag.
b. Onze helpdeskmedewerker Christina is helaas onverwachts overleden in het voorjaar.
c. In het najaar zijn Bruno en Marieke als helpdeskmedewerkers gestart.
d. Er zijn 54 hulpvragen gerealiseerd.
e. De subsidieaanvraag voor 2018 is de deur uit (inmiddels toegekend).
f. Vanuit Zeist zijn we tevreden over de samenwerking het HiP landelijk: ze zijn zeer
professioneel, betrouwbaar en goed georganiseerd.
2. Project ReconnAct Zeist 2017: jongeren aan de bak
a. Doel: Groei van het aantal deelnemers in het project tot maximaal 20/25.
b. Helaas stokte de aanmelding van deelnemers via de RSDKRH. In het najaar zijn er nog 7
jongeren aangemeld. Met 2 van hen is vervolgtraject opgestart en zij zijn gekoppeld aan
een maatje.
c. Omdat de samenwerking met (deze afdeling van) de RSDKRH zo moeizaam verloopt,
komt er geen vervolgproject.
3. ReconnAct Zeist:
a. In de toekomst naam wijzigen in Jobmaatje Zeist.
b. Samenwerking met landelijk verloopt niet naar tevredenheid. Grote vraagtekens bij de
mogelijke ondersteuning door de landelijke organisatie.
4. Maatjesbank:
a. Contact met webbouwer in Soest is opgepakt: Internetburo Reto (Remco de Hiep).
b. Er zijn 3 maatjesprojecten in Zeist die belangstellig hebben voor de database achter deze
Maatjesbank, waaronder ook onze eigen projecten.
c. Wordt verder opgepakt in 2018.
5. Netwerk van christelijke ondernemers in Zeist
a. Op dit moment zo’n 6 – 8 ondernemers in beeld
b. In november brainstorm met bestuur GIDSnetwerk Zeist om heldere visie neer te zetten.
c. Verlangen omzetten in gebed en organiseren brainstorm/gebedsbijeenkomst voor
christelijke ondernemers
d. Eerste bijeenkomst in maart 2018.
6. Netwerkbijeenkomsten 2017:
a. Er is geen Prinsjesdagontbijt of Voorjaarsontbijt georganiseerd in 2017.
b. ‘Nieuwe’ netwerkbijeenkomsten worden gekoppeld aan de uitkomst van de brainstorm e
opstarten van netwerk van christelijke ondernemers in Zeist.
c. Mogelijk combineren met activiteiten Ondernemershuis Zeist.
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7. Afronding Welkom in Zeist/Soesterberg
a. Het platform is inmiddels opgeheven, de website is inactief en samenwerking met
diverse organisaties is beëindigd.
b. Vrijwilligers en verzoeken doorverwijzen naar andere geschikte organisaties

Vooruitblik 2018
1. Hip Zeist
a. Verder uitbouwen van samenwerking en mogelijk samengaan met helpdesk/inloop ZeistCentrum van Kerk en Samenleving.
b. Bekendheid en aantal succesvolle hulpvragen vergroten.
2. Ondernemersladder/Jobmaatje Zeist voor ondernemers
a. Samen met stichting Jobzzpmaatje uit Arnhem (Stanley Neyndorff) wordt samengewerkt
gezocht met gemeente Zeist en (de afdeling bedrijven van) de RSDKRH.
b. Doel: ondersteuning bieden aan vastlopende ondernemers (zzp-ers) via een
gestructureerd programma.
c. Samenwerking hierin met het Ondernemershuis Zeist.
d. ReconnAct Zeist omzetten naar Jobmaatje Zeist.
3. Netwerk Christelijke ondernemers in Zeist
a. Eerste bijeenkomst in maart 2018
b. Opbouwen kerngroep en verdere visie ontwikkeling
c. Naamgeving en vorm
d. Voorzichtige opstart bijeenkomsten en mogelijke projecten.
4. Maatjesbank
a. Met webbouwer in Soest database achter de website opzetten.
b. Proefdraaien met 1 – 3 maatjesprojecten in Zeist.
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8. Project ReconnAct Zeist 2016/2017: nieuwe doelgroep ‘Jongeren in de langdurige bijstand’
a. Opgestart in eind oktober 2016
b. Eerste aanmeldingen: 7 jongeren.
c. 5 jobmaatjes beschikbaar
d. In januari/februari: 2 jongeren gematcht, 3 afgemeld,
Meer info: www.stichtingreconnact.nl/zeist.
9. Hip Zeist volop aan de slag:
a. Helpdesk en website in de lucht
b. Overdracht vanuit Veenendaal.
c. Twee vrijwilligers actief en 2 op de achtergrond.
Meer info: www.hipzeist.nl.
10. Plek in het Ondernemershuis Zeist
a. GIDSnetwerk Zeist participeert in het Ondernemershuis
b. Edwin Hilverda (directeur GN Zeist) is bestuurslid stichting Ondernemershuis Zeist.
Meer info: www.ondernemershuiszeist.nl.

Vooruitblik 2017
11. HiP Zeist:
a. Insteken op meer samenwerking met Diaconaal Loket Zeist, Netwerk Gewoon Samen en
Wijk voor de Wijk.
b. Een adres voor elke inwoner van Zeist met een hulpvraag.
12. ReconnAct Zeist 2017: jongeren aan de bak
a. Groei van het aantal deelnemers in het project tot maximaal 20/25
13. Afronding Welkom in Zeist/Soesterberg
a. Aanpassing website
b. Samenwerking beëindigen met diverse organisaties
c. Vrijwilligers en verzoeken doorverwijzen naar andere geschikte organisaties
14. Prinsjesdagontbijt 2017:
a. verrassing?
b. Gekoppeld aan het ‘nieuwe’ netwerk van christelijke ondernemers in Zeist.
15. Netwerk van christelijke ondernemers in Zeist
a. Rustig beginnen met lijstje
b. Eerste brainstormbijeenkomst
c. Behoefte en doel bepalen.
d. Mogelijk combineren met activiteiten Ondernemershuis Zeist.
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