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Ruim 2 maanden
niet gereden. Wij
hielden telefonisch
contact met onze
klanten.

Invloed Corona
In totaal 91 klanten verloren
tijdens eerste lockdown.
73 uit Overvecht, 11 uit
Noordoost en 7 uit Zuilen/
Ondiep.

Boodschappenservice
opgezet. 300 maaltijden bij klanten
kunnen brengen via
Koks koken voor
Utrecht.

01-12-2020 mondkapjes
verplicht. Voor klanten en
vrijwilligers.

Op eigen initiatief senioren
boodschappen uurtje XL
met Jumbo, Franciscusdreef opgezet. Jumbo betaalt de rit.

1 juni zijn wij weer
gaan rijden. Voor
individuele klanten of
personen uit 1 huishouden.

Coronaprotocol opgesteld
voor op kantoor en onderweg in de auto’s.

Auto’s voorzien van spatschermen door Welzorg.
Inkopen: mondkapjes,
handschoenen, handgel.
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Klanten
Zoals je eerder hebt kunnen lezen bij het onderwerp Corona zijn wij in
2020 mede door Corona 91 klanten verloren maar gelukkig is er toch
weer een groei te zien van 20 klanten in Overvecht, 6 in Noordoost en 3
in Zuilen/Ondiep. In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin wij een
toename van ongeveer 1000 meer vervoerde personen per jaar hadden,
hadden wij in 2020 40 % minder vervoerde personen.

8622 contactmomenten
Klant reserveert eerst een rit en heeft dan contact heeft met de
centralist en daarna contact met de chauffeur = 4311 maal twee
8622 contactmomenten minimaal (dan hebben we keren dat iemand (klant, mantelzorger etc) belt voor informatie en daarna
meestal klant wordt nog niet eens meegeteld).
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“Het is nog een beetje wennen. Als klant moet je
achterin zitten. Dat vind ik wel jammer, want het is
altijd zo gezellig naast de chauffeur. En er zit nu een
scherm tussen de voor- en achterbank. Dat zal wel
nodig zijn en ach, het hindert me niet. Het zijn luxeprobleempjes. Je doet mee omdat het een maatschappelijk probleem is.”

Mevrouw Pollmann,
vaste klant uit
“Ik mis mijn clubjes, het contact met mensen. Ik zit op twee eetNoordoost

clubjes, op gym, op fitness en op de ouderenclub. En dan ga ik
ook nog eens per week met de Buurt Mobiel naar het winkelcentrum. Soms doe ik niet eens boodschappen, dan kijk ik alleen
wat rond. Dat is nu allemaal weg. Maar ja, er zijn ergere dingen.
En dit zal ook wel weer overgaan. Ik zal blij zijn als alles weer
wat normaler wordt. En als jullie weer gaan rijden.”

Sinds onze start hebben wij er een traditie van gemaakt iedere duizendste
klant in het zonnetje te zetten met een bos bloemen en een foto. Juist
in Coronatijd feliciteren wij onze 23.000e klant: Mw. van de Scheur uit Zuilen.
Als dank dat zij iedere week met ons reist naar begraafplaats Daelwijck.

Mevrouw Frida Zitter-Simon
(90), vaste klant uit Overvecht

.
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Vrijwilligers
Buurt Mobiel vraagt veel van haar vrijwilligers, zowel van de chauffeurs als
centralisten. Er gaan per jaar duizenden uren vrijwilligerswerk in om.

Pelle, Piloot Transavia

Renske, Regisseur RTL journaal

4 jarig bestaan Buurt Mobiel
7921
vrijwilligersuren
bij Buurt Mobiel
in 2020
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Hans Dirksen, chauffeur bij Buurt Mobiel
“Je merkt dat klanten je na een tijdje in vertrouwen nemen.
Dan kan je na een doktersbezoek iets opbeurends zeggen.
Maar vooral kan je luisteren naar hun verhalen. Dat gebeurt
tegenwoordig te weinig”.

Vrijwilligers voelen een onderlinge verbondenheid
er is oog en hulp voor elkaar waar nodig. Voor enkele vrijwilligers is het contact met collega’s ook
een vorm om weer sociaal contact te hebben en
voorkomt eenzaamheid. Vrijwilligers werken elkaar
on the job in en dragen zo hun kennis en kunde
over op de ander. In de Buurt Mobiel groepsapp
houden ze elkaar ook de hoogte en sturen ook een
persoonlijk berichtje als bijvoorbeeld iemand ziek
is.
Twee keer per jaar zijn er vrijwilligersbijeenkomsten met scholing, inspraak en waardering.
Door corona hebben wij een bijeenkomst in maart
gehad (vlak voor de lockdown) en de rest van de
scholing is persoonlijk en digitaal mogelijk gemaakt.
Inspraak voor vrijwilligers is er ook buiten deze bijeenkomsten om: dat kan per groepsapp en individueel met de coördinatoren.
Buurt Mobiel maakt ook gebruik van de kennis en
vaardigheden van de vrijwilligers, bijvoorbeeld een
chauffeur komt uit de IT wereld en heeft het online
rooster het hele jaar werkend gehouden.
Buurt Mobiel neemt ook voor vrijwilligers een belangrijke plaats in hun leven. De diversiteit in de
vrijwilligersgroep is groot: van hoogopgeleid tot
laagopgeleid, van piloot tot gepensioneerd kassajuffrouw en van gezonde, vitale vrijwilligers tot vrijwilligers die in een mindere periode in hun leven

zitten.
Zien en gezien worden is hierin erg belangrijk en de
betrokkenheid bij elkaar is erg groot. Veel vrijwilligers hebben buiten Buurt Mobiel regelmatig contact met elkaar, bijvoorbeeld via de app.
Waar nodig wordt er onderling hulp geboden in de
vorm van advies/delen van kennis en ervaring
maar ook praktisch door elkaar voedsel of kleding
te geven. Zo zien wij vrijwilligers uit Noordoost die
vrijwilligers uit Overvecht en Zuilen ontmoeten en
vice versa en zo een inkijkje in elkaars leven krijgen. Anders hadden zij elkaar nooit ontmoet.
Ook zijn er vrijwilligers die zelf een erg klein netwerk hebben en zij zien Buurt Mobiel als middel
om dit te vergroten, ook door het contact met de
klanten. Er toe doen en daadwerkelijk mensen kunnen helpen geeft voldoening en een gevoel van
eigenwaarde.
Inmiddels heeft Buurt Mobiel mogelijk ook door
corona aan vrijwilligers geen gebrek. Regelmatig
krijgen wij nieuwe aanmeldingen via de Vrijwilligerscentrale Utrecht, NLvoorElkaar of als reacties
op publicaties in wijkblaadjes of via zittende vrijwilligers.
Wij horen van vrijwilligers dat een dienst komen
doen in coronatijd voelt als een klein uitje, omdat
ze er zelf even uit zijn en tegelijk van grote betekenis zijn voor anderen.
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Media en sociale media
Website:
Bereik: 7527 keer bekeken in 2020 (2019: 11.000 keer). 87,9 % nieuwe bezoekers
12,1% terugkerende bezoekers

Via sociale media hebben wij diverse portretten van klanten en vrijwilligers opgetekend om een gezicht te geven aan wat corona doet met mensen en hun
ervaringen tijdens de lockdown. Daarnaast hebben wij een groep vrijwilligers
die meer achter de schermen bezig zijn in het zonnetje gezet: onze leden van de
Raad van Toezicht.
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Publicaties:

14 februari 2020 Algemeen Dagblad
“Kas bijna leeg”

1 september 2020 item Uitagenda

2 oktober 2020 Buurt Mobiel in Alzheimer Nederland

20 november 2020 publicatie in handboek “Mobiel in
je buurt” van Society Impact en FNO.

25 augustus interview Milieucentrum Utrecht
“Duurzaamheid. Daarbij denken we al snel aan het milieu, maar in onze ogen draait het niet
enkel daarom. Duurzaamheid gaat voor ons over het creëren van een positieve sociale impact in de maatschappij”, aldus Jeroen Blokland, mede-oprichter van Buurt Mobiel Utrecht.
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ICT doorontwikkelingen
Ons huidige systeem is foutgevoelig en veel moet met de hand gebeuren, waardoor het tijdrovend is. In februari 2020 hacketon gehouden met LabDigital om
rittenregistratie- en planning te doorontwikkelen zodat deze toekomstbestendig
wordt, makkelijker te bedienen valt, meer geautomatiseerde rapportagemogelijkheden biedt en meer inzicht in klantdata, waardoor wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Het nieuwe systeem wordt getest samen met de vrijwilligers en
verder afgestemd op onze wensen. Vervolgens gaan wij de centralisten trainen in
het gebruik ervan en kunnen zij op hun beurt nieuwe centralisten inwerken.

Resultaat
Op 23 december is officieel de samenwerking bekrachtigd met FileLinx, mede dankzij de Louwman Group en Lab Digital in het voortraject.
Naar verwachting zal de implementatie begin tweede kwartaal van 2021 plaatsvinden.

Inzetten op structurele financiering vanuit Gemeente
Utrecht

Corine van Dun, D66

Van de beleidsregel Initiatievenfonds zijn wij in 2020 ondergebracht bij de beleidsregel Informele Zorg. Voor meerdere jaren aanvragen bleek binnen deze regel niet mogelijk.
Hierover hebben wij contact gehad met Sander van Waveren (CDA), Corine van Dun (D66)
en Rick van der Zweth (PvdA). Met regelmaat hebben wij telefonisch contact maar ook op
locatie. Via hen worden wij op de hoogte gehouden over onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde komen die van invloed kunnen zijn op onze organisatie. Ook vragen zij ons
om informatie over vervoersvraagstukken.
Wij hebben eind september 2020 een aanvraag ingediend voor de beleidsregel Vrijwillige
inzet voor Elkaar, vanaf 1 januari 2021. Vooralsnog komen onze activiteiten niet voor meerjarige subsidiering in aanmerking. Mogelijk verandert dit nog als deze beleidsregel in kwartaal twee van 2021 wordt geëvalueerd.

Sander van Waveren, CDA

Bezoek PvdA fractievoorzitter Rick van der Zweth
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Interne organisatieprocessen onder de loep nemen en
waar mogelijk efficiënter organiseren
Vanuit ons netwerk hebben wij een adviestraject aangeboden gekregen onder leiding van twee
adviseurs van organisatieadviesbureau Rijnconsult. Aan dit adviestraject lag vanuit ons een financieringsvraagstuk ten grondslag.
Rijnconsult heeft medio juni 2020 een verkenning gehouden om te bezien of de financiële situatie
voor Buurt Mobiel op de lange termijn meer stevigheid zou kunnen krijgen en hoe de werkdruk
voor de bestuurders verlaagd kan worden. Ze hebben daartoe een documentstudie gedaan, een
aantal interviews gehouden en nagedacht over creatieve oplossingen en kansen. Hier is een rapport van gemaakt met hun bevindingen en adviezen.
Een onderdeel van dat advies was om als bestuur met de Raad van Toezicht een sessie te houden
over de juiste rol en taakverdeling en de onderlinge samenwerking.
In deze sessie zijn de volgende onderwerpen aan bod komen:
Een korte terugblik op het traject inclusief advies.
Een korte toelichting van het bestuur gekozen richting op basis van het advies.
De huidige, wettelijke en wenselijke rol en taakverdeling en samenwerking van bestuur en RvT.

Samenwerkende maatschappelijke organisaties, ondernemers
en bewonersinitiatieven 2020
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Judith Thielen, Tweede Kamerlid VVD
officieel ambassadeur van Buurt Mobiel

Benaderd door:
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