Inloop & ontmoeting
VOOR JOU & MIJ

Het eerste jaar
van
in beeld
januari 2015 tot juli 2016

INTRO
Het Huis van Alles is een locatie in
het dorp waar inwoners, vrijwilligers
en professionals samen komen
voor een warm welkom en omdat
het er ‘hartelijk en leuk is. In het
Huis van Alles komen mensen samen om elkaar te ontmoeten en
activiteiten te doen. Ook is het
mogelijk om informatie, advies of
ondersteuning te krijgen en om als
vrijwilliger actief te zijn. Hiermee is
het Huis van Alles een plek van
iedereen, voor iedereen.
De Gemeente Bodegraven - Reeuwijk bestaat uit zes dorpskernen
die op relatief grote afstand van
elkaar gelegen zijn. Daarom heeft
iedere dorpskern een eigen Huis
van Alles. Faciliteiten op ‘loopafstand’ die het mogelijk maken dat
alle inwoners mee kunnen (blijven)
doen. We versterken de saamhorigheid in de kernen en reduceren
kosten voor onder andere vervoer.

INNOVATIE ATELIER
Broedplaats voor het Huis van Alles
is het innovatie atelier. In januari
2015 is de naam Huis van Alles voor
het eerst geopperd in een poging
samen te vatten waar verschillende (nieuwe) initiatieven elkaar zouden moeten treffen om elkaar te
versterken.
Het innovatie atelier is een werkwijze om elkaar te inspireren en uit
te dagen om te komen tot innovatie en samenwerking. We treffen
elkaar gedurende 1,5 jaar iedere
maand op verschillende locaties.
Deelnemers zijn burgers, wijkteams,
verenigingen, informele en formele
zorg, diverse professionals, wethouders en beleidsambtenaren.

STARTBIJEENKOMSTEN

In alle zes de dorpen zijn startbijeenkomsten

georganiseerd

om bewoners en professionals te
informeren en te betrekken, maar
ook om specifieke kennis van het
dorp en haar bewoners op te halen. De uitnodigingen zijn gericht
aan sleutelfiguren in het dorp die
op hun beurt weer anderen geïnformeerd hebben. Op de eerste
bijeenkomst was veel te vertellen,
daarna volgde al snel de dialoog.

PLATFORM Z

Platform Z (zelfstandige ondernemers) heeft in enkele sessies
actief meegedacht over hoe het
Huis van Alles tot realisatie zou
kunnen komen. Met name op het
gebied van communicatie en inrichting hebben zij waardevolle
bijgedragen geleverd aan de projectleider (SAM).

PROGRAMMARAAD
Ieder Huis van Alles heeft een
(voorlopige) programmaraad
gevormd

met

dorpsbewoners,

afvaardiging van het wijkteam,
beheerstichting, SAM, bibliotheek
en Sociaal team. Zij hebben met
elkaar de agenda met activiteiten uitgewerkt waarmee het Huis
van Alles kan starten. Er zijn afspraken met gebruikers gemaakt,
zoals met workshop docenten. Er
zijn vrijwilligers geworven en er is
gewerkt aan een passende officiële opening per Huis van Alles.
De programmaraad is direct betrokken bij de inrichting en uitstraling van de locatie.

GASTVROUWEN EN HEREN
We willen iedereen hartelijk ontvangen in het Huis van Alles om
de drempel zo laag mogelijk te
houden. De gastvrouwen en
heren vervullen een belangrijke
rol bij de ontvangst en dagelijkse gang van zaken in het Huis. Zij
zorgen dat iedereen zich welkom
en gezien voelt, zij geven informatie, zijn wegwijzer, vangen signalen op en zijn betrokken bij de
uitvoering van activiteiten. Per
dorp vindt er werving voor deze
vrijwilligers plaats door de programmaraad, o.a. door mensen
rechtstreeks te vragen. Zonder
gastvrouwen / heren kan het Huis
van Alles niet open. Driebruggen
spande de kroon, in een week tijd
stonden er 12 mannen en vrouwen paraat om bij toerbeurt aan
de slag te gaan.

REPAIRCAFE

Op verschillende plaatsen is een
repaircafe gestart. Enthousiaste vrijwilligers ontvangen, vanaf
het eerste moment van opening,
de even zo enthousiaste bezoekers met uiteenlopende verzoeken voor hulp bij reparatie. Ook
voor een kopje koffie kan men dan
terecht.

SHOWROOM

Achterstallig onderhoud of noodzakelijke vernieuwingen zijn gerealiseerd of er wordt aan gewerkt,
zoals een duurzaam lichtsysteem
in het Huis van Alles in Reeuwijk
Brug waar de verlichting niet meer
brandveilig was. Dit uitgevoerde
plan is tevens de showroom voor
een - in het Huis van Alles investerende - zelfstandig ondernemer,
waarmee het mes aan twee kanten
snijdt.

LEEFT SAMEN
Leeft Samen (digitaal Huis van
Alles) is benut voor het aankondigen van bijeenkomsten, activiteiten en openingstijden van
Huis van Alles. Dit wordt op de
kalender zichtbaar gemaakt. Ook
is met foto’s en korte toelichting
de voortgang in beeld gebracht.
Middels gesloten kringen kunnen
de programmaraden met elkaar
communiceren en ook gastvrouwen/heren hebben hun eigen
kring om af te stemmen over het
rooster en het uitwisselen van
nieuwtjes. Leeft Samen in net als
het Huis van Alles een ontwikkelplan.

DAGBESTEDING

Dagbesteding is een belangrijk
onderdeel van het concept Huis
van Alles. Dit is één van de onderwerpen waar professionals over
in gesprek zijn met elkaar om uit
te werken hoe dit het beste te
ontwikkelen en in te bedden is.

FEESTELIJK

Ondertussen openen de eerste
Huizen op feestelijk wijze. Waarder heeft de primeur, daarna
volgt snel Driebruggen, waar in
de Breiwinkel van een plaatselijke
ondernemer is gestart, omdat de
hoofdlocatie nog niet beschikbaar is en alle betrokken stonden te popelen om te starten. De
Breiwinkel blijft straks als dependance in gebruik.
Ook in Nieuwerbrug is de opening
een feit met het intrappen van
de (symbolische) deur door de
plaatselijke jeugd, geholpen door
de wethouder.

LOGO

Trots op het logo, dat ook als
schildje op de deur zichtbaar
maakt dat hier een Huis van Alles
is. Het bordje is het eerste tastbare bewijs dat het Huis van Alles
een feit is.

SOCIAAL MAKELAARS

Twee (part-time) sociaal makelaars - in dienst bij welzijnsorganisatie SAM - maken hun entree.
Iedere sociaal makelaar geeft
ondersteuning in drie dorpen
bij het inhoudelijk realiseren van
een Huis van Alles. Zij zijn een belangrijke vraagbaak voor de programmaraden en vooralsnog de
aanspreekpersonen per Huis van
Alles, zolang het dagelijks beheer
nog niet rond is.

RADIO UITZENDING

Twee maal vindt er een Live radio
uitzending van Radio Bodegraven
in het Huis van Alles plaats. De eerste in Waarder, daarna bijna direct
na de opening in Nieuwerbrug.
Thema is ‘in de kern’. Een thema
wat past bij het Huis van Alles en
de uitzending werkt als publiekstrekker die bijdraagt aan de bekendheid van en levendigheid in
het Huis van Alles.

HUISSTIJL

Het Huis van Alles heeft een frisse eigen huisstijl welke voor alle
Huizen gelijk is. Per dorp en locatie kan er eigen invulling worden
gegeven in de communicatie,
hiervoor zijn verschillende formaten templates beschikbaar. De
activiteitenkalender,

algemene

informatie over het Huis van Alles,
de opening of een bijzondere activiteit kunnen zo goed onder de
aandacht gebracht worden. Ook
een Huis van Alles website is in
de lucht en ieder Huis heeft een
eigen facebook pagina.

CONTRACTEN

Er zijn de nodige contracten,
overeenkomsten

en

intentie-

verklaringen getekend om alle
dorpen van een eigen Huis van
Alles locatie te voorzien met de
bijbehorende voorzieningen.

UITSTRALING

Er is aandacht besteed aan de
uitstraling van het Huis van Alles.
We willen goed zichtbaar zijn met
een duidelijke entree. Fris en voor
iedereen aantrekkelijk. Dat ziet er
per Huis anders uit, maar wel in
dezelfde kleurstelling.

INRICHTING

De inrichting wordt bepaald
met dorpsbewoners, vrijwilligers
en andere gebruikers van de locatie. We starten met een basis
inrichting die nodig is om te kunnen starten. Met beperkt budget
en met creativiteit komen we tot
gezellige ruimtes, waar nog veel
ruimte is om een eigen sfeer en
gezicht te creëren.

NIEUWE BESTEMMING
Voor

sommige

voorzieningen,

zoals een peuterspeelzaal, is andere huisvesting gezocht en is
zo plaats gemaakt voor het Huis
van Alles. Onder andere heeft de
speelzaal in De Kaag inmiddels
een nieuwe bestemming in de
school van Reeuwijk Dorp gekregen. Hiermee is ruimte ontstaan
voor een ingrijpende interne
verbouwing waardoor er meer
mogelijk is in het Huis van Alles
dan daarvoor, zoals samen koken.
Constructieve samenwerking tussen wijkteam, Stichting De Kaag,
Gemeente en SAM heeft dit mogelijk gemaakt.

OPGERUIMD

Er is veel, echt heel veel opgeruimd en schoongemaakt door
vrijwilligers, professionals en beheerders van locaties.

INFORMEREN

Iedere week is er wel wat te melden over het Huis van Alles. We
willen de bewoners goed informeren. Er verschijnen regelmatig
meerdere artikelen per week in
de plaatselijke (digitale) kranten.

NIEUWE ACTIVITEITEN

Nieuwe activiteiten vinden hun
weg naar het Huis van Alles zoals
huiswerkbegeleiding, workshops
en een inloop van het Centrum
voor Jeugd en Gezin voor ouders
van jonge kinderen. Ook als een
locatie officieel nog niet is geopend vinden er al activiteiten
plaats.

ZOMERINLOOP

De zomer is voor wie thuis blijft
een stille periode. We starten met
de zomerinloop in verschillende
Huizen, een voorzichtig experiment om te kijken of het in een
behoefte voorziet om samen de
zomer gezellig door te komen.
Het werkt, de loop zit er in. We
zien nieuwe gezichten onder
bezoekers en nieuwe vrijwilligers
bieden zich aan. Zij brengen ook
nieuwe ideeën binnen om mee
aan de slag te gaan.

WERKBEZOEKEN

We leren van anderen door het
afleggen van werkbezoeken. Erg
gezellig en inspirerend. We leren
elkaar zo ook beter kennen en
zijn in gesprek over waar we naar
toe werken. Soms wel ten koste
van onze ijdelheid..
Ook ontvangen we zelf bezoekers
van andere gemeenten (zelfs uit
Denemarken) die nieuwsgierig
zijn naar het Huis van Alles en/of
de digitale vorm Leeft Samen.

FONDSWERVING
Er is geld nodig om plannen uit
te kunnen voeren. De gemeente
levert een inspanning, de organisaties werkzaam in de gemeente
dragen bij, maar er is meer mogelijk door fondswerving. Ook
in natura worden we geholpen,
zo is Reeuwijk Dorp een prachtig
servies rijker voor de eettafel en
staan gravers klaar om in Nieuwerbrug de jeu de boules baan te
realiseren. Er staan verschillende
fondsaanvragen uit, altijd weer
spannend wat we kunnen gaan
realiseren. Vrijwilligers en programmaleden worden getraind
voor fondswerving.

TAALLESSEN

Nieuwe bewoners zijn ter overbrugging neergestreken in het oude
Kerverland in Waarder. Vluchtelingen met een verblijfstatus uit verschillende windstreken vinden hier
hun thuis en zijn begonnen met inburgeren geholpen door vrijwillige
buddy’s. De taallessen volgen zij
in het Huis van Alles, de Huiskamer
van Waarder.
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