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BewonersWeb informeert: 
 
Beste mensen, 
 
Het BewonersWeb gaat als informele vrijwilligersorganisatie haar tweede jaar in. We zijn tevreden en dankbaar voor de belangstelling die meer 
dan 250 Amersfoorters het afgelopen jaar getoond hebben in ons werk, door deel te nemen aan Webactiviteiten. 
Door die contacten worden we steeds beter geïnformeerd over wat er zoal binnen burgerinitiatieven leeft, waardoor we onze kerntaak ‘verbinden 
en versterken van burgerinitiatieven’ in het tweede jaar van ons bestaan voortvarend kunnen aanpakken. 
 

Bestaande activiteiten: 
De pilot ‘Sociale Firma’ ziet er veelbelovend uit, met 14 enthousiaste deelnemers. De komende maanden doen zij onderzoek naar de wijze 
waarop een bewonersbedrijf kan worden gerealiseerd. Er is nog plaats voor enkele ‘ínstappers’. Voor info mail naar: kerngroepweb@gmail.com.   
 
 

'Samen sterk in visie en beleid' 
Avondconferentie voor Burgerinitiatieven: “Samen sterk in visie en beleid”, 
Op woensdag 8 oktober a.s. organiseert het BewonersWeb in samenwerking met het Propedeusejaar Social Work van de Hogeschool Utrecht 
vestiging Amersfoort de avondconferentie:  “Samen sterk in visie en beleid”, voor burgerinitiatieven in Amersfoort, in het rode hoofdgebouw van 
de HU-A.  
 
Reserveer tijdig voor deelname: kengroepweb@gmail.com 
Deze conferentie die duurt van 19.00 tot 21.30 uur is toegankelijk voor bewoners die actief zijn in een van de ongeveer 80 burgerinitiatieven 
(BI’s) die Amersfoort rijk is. 
 
Aanleiding voor de conferentie is de constatering van gangmakers van BI’s, dat hoewel onderlinge contacten groeien, er sprake is van een 
gebrekkige samenwerking rond gemeenschappelijke belangen. Ook wordt geconstateerd dat er veel gemeenschappelijke thema’s, belangen en 
behoeften rondzingen, die vragen om een krachtenbundeling.  
Daar is een gezamenlijke visie en strategie voor nodig wat we als BI’s nodig hebben aan facilitering, goodwill, experimenteerruimte, soepelheid 
in de toepassing van bureaucratische regels en zo nodig financiën om continuïteit te brengen in ons werk.   
 

‘Van vrijwilligerswerk naar onbetaalde beroepsarbeid?’ 

Avondconferentie: ‘Van vrijwilligerswerk naar onbetaalde beroepsarbeid?’ 
In samenwerking met het Propedeusejaar Social Work van de Hogeschool Utrecht vestiging Amersfoort de houdt het BewonersWeb op 
woensdagavond 19 november a.s. van 19.00 uur tot 21.30 uur de conferentie ‘Van vrijwilligerswerk tot onbetaalde beroepsarbeid?’, in het rode 
hoofdgebouw van de HU-A. De conferentie is gratis toegankelijk en staat open voor geïnteresseerden. Er zijn een beperkt aantal plaatsen en 
reservering is gewenst: kerngroepweb@gmail.com.  
Taken die voorheen door betaalde professionals werden verricht worden in toenemende mate door onbetaalde ‘professionele bewoners’ 
overgenomen. Vooral bij de gangmakers van burgerinitiatieven die soms fulltime actief zijn, roept dat steeds meer vragen op. Het wordt tijd om 
ons gezamenlijk te bezinnen op de vraag of het vanzelfsprekend  is dat de burger zonder enige vorm van facilitering van overheid en instellingen 
zich grensoverschrijdend uitput in dienstbaarheid aan een locale gemeenschap. 

We komen je de komende maanden graag tegen bij een van de bovenstaande activiteiten. 

Met vriendelijke groet, 

Kerngroep BewonersWeb 

Joke Sickmann, Nelleke Dumoulin, Ria Roelofs, Daan Vosskühler 

 

Deze Nieuwsbrief is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van Bewoners033.nl en het Bewonersweb.  Wens je geen Nieuwsbrieven 

van het BewonersWeb te ontvangen laat het dan weten: kerngroepweb@gmail.com. 

 
Staat jouw bewonersinitiatief al op Bewoners033? Meld je aan bij redactie@bewoners033.nl 	  


