Evaluatie Symposium:
Vorige jaar besloten wij in de Raad van Advies tot het houden van een Symposium t.g.v. het 20 jarig bestaan van
de Wonne. Aanleiding hiertoe was de vraag van de kerngroep
hoe de beeldvorming van de Wonne, onze wijze van ‘werken’ en de communicatie met professionele
hulpverleners ten behoeve van onze bewoners, te verbeteren. Er kwam een voorbereidingsgroepje; Theo
Vleerbos, Bep van Apeldoorn, Heileen Holman en Frida Koopman. Onder de naam: Speelveld en samenspel, de
mens centraal heeft op 18 september dit Symposium plaats gevonden in de Bleekkerk met het programma:
13.00 uur ontvangst
13.30 uur Opening door de dagvoorzitter, Peter van der Hout, directeur Beter Wonen
13.45 uur Inleiding Burgemeester Jon Hermans; participatie van mensen in de Almelose samenleving
14.00 uur De Wonne Almelo, in woord en beeld (presentatie Heileen, filmpje en Casus Frida )
14.50 uur Aandacht voor: Stichting SchuldHulpMaatje Almelo, Almelo doet mee! ,
Stichting Informele Zorg Twente en
Almelo Sociaal
15.00 uur Pauze, informele ontmoeting met elkaar en bovengenoemde organisaties
15.30 uur Tafelgesprekken ; kennismaking en casusbespreking in 10 gemengde groepen
16.30 uur Samenvatting en conclusies en informele ontmoeting, met een hapje en drankje.
Jos de Blok, directeur Buurtzorg had ook toegezegd, maar moest zich later afmelden.

Bekendmaking vooraf:
 In mei is er een vooraankondiging en eind augustus een uitnodiging gegaan naar een zo breed mogelijk scala
van vrijwillige en professionele instellingen in Almelo. Er is een eigen mailadres voor opgave geopend voor
het Symposium. Ook op onze website hebben we melding gemaakt van het Symposium.
 De serviceclub van de Rotary had toegezegd de facilitaire kant van het geheel te verzorgen. Ter voorbereiding
gaven Heileen en Frida informatie gegeven over het doel van het Symposium op hun maandagse bijeenkomst.
 Tubantia en het Almeloos weekblad plaatsten een artikel over de Wonne/het Symposium.
Het Symposium:
 Op 16 september zijn er ruim 90 aanmeldingen (met onszelf en mensen die als gespreksleider zijn gevraagd
etc. 110 deelnemers) Later zijn er de nodige af én aanmeldingen. Dus de feitelijke deelname is niet helemaal
duidelijk.
 Ieder heeft het Symposium meegemaakt, kent de sfeer en de inleidingen. Bevindingen en conclusies uit de
tafelgesprekken ( uit het verslag van de dagvoorzitter, P van der Hout, zie ook “De mens centraal”):
 Mensen waren geraakt door de open en informatieve wijze van kennismaken en elkaar leren kennen.
 Er ontstond meer bekendheid met het veld en de onderdelen van het veld. Er is grote behoefte elkaar
beter te kennen om elkaar beter te kunnen bereiken.
 De samenwerking tussen vrijwilligers en professionals kan versterkt worden. Er is een voldoende basis
geproefd bij elkaar om meer samen te kunnen betekenen ten dienste van de hulpvrager
 Een digitaal platform voor hulpverleners en vrijwilligers lijkt een zinvol instrument.
 In de praktijk ervaart men last van protocollen e.d. Vanuit de organisaties mag meer gefaciliteerd
worden om tot nieuwe wegen en benaderingen te komen.
 Aandacht wordt gevraagd voor de positie van asielzoekers die geen rechten hebben. Hier blijft talent
onbenut vanwege strakke regels
 Vrijwilligers zijn duurzame krachten. Bij professionals zijn zij niet altijd even duidelijk in beeld. Ook
vrijwilligers kennen niet altijd de institutionele en professionele wereld. Contactpunten naar en met
elkaar zijn nog onvoldoende gevormd.
 De ontmoeting tussen professionals en vrijwilligers is constructief en voedend. Laat deze ontmoeting
niet vrijblijvend zijn. Maak er een estafette van!
 Peter van der Hout zal de inzichten delen met burgemeester Hermans. Daarmee kan zij kennisnemen
van de beelden in het Almelose veld.
We kijken terug op een goed Symposium,:
 De Wonne heeft een duidelijker beeld gekregen in het veld van zorg en welzijn in Almelo.
 Werkers, zowel professionals en vrijwilligers, hebben elkaar op een zonvolle wijze kunnen ontmoeten.
In dit geheel zijn we ook dankbaar voor de facilitaire ondersteuning die we hierin gehad hebben van Rotary
Almelo en de Bleekkerk.

