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Invloed Corona

Ook bij Buurt Mobiel is de impact van corona enorm. Allerlei ontmoetingsplekken sloten
de deuren en alleen de meest noodzakelijke voorzieningen zoals supermarkt en zorg
bleef open. Voorzichtig aan gingen er weer andere voorzieningen zoals sportscholen,
zwembaden en buurthuizen open. Hierdoor bood 2021 een bescheiden groei in vervoerde personen, wij kwamen uit op 5848 personen (beoogd: 5166). Wij rijden met aangepaste auto’s voorzien van spatschermen tussen passagiers en chauffeur en stellen het
dragen van een mondkapje aan boord verplicht. Wij zijn het enige vervoersinitiatief in
Utrecht dat deze maatregelen heeft genomen en zo kunnen wij nu en in de toekomst onze klanten zo veilig mogelijk blijven vervoeren.
Per januari 2021 zijn wij ook gestart met vaccinatieritten te verzorgen. Wij kregen, door
een extra opdracht van de gemeente, het merendeel van deze kosten vergoed. Hierdoor
kon een klant met een WMO indicatie voor de Regiotaxi op vertoon van deze pas gratis
reizen naar een vaccinatielocatie in Utrecht met ons. De klanten zijn hierover zeer te
spreken. We hebben 317 mensen van en naar vaccinatielocatie Jaarbeurs geholpen .

Klanten

In 2021 hebben zich 101 nieuwe klanten aangemeld, waarvan 51 in Overvecht,
28 in Noordoost en 22 in Zuilen/Ondiep. 5 klanten zijn overleden en 1 is verhuisd naar buiten de stad.

11.696 contactmomenten
Klant reserveert eerst een rit en heeft dan
contact met de centralist en daarna met de
chauffeur 5848 maal twee = 11.696 contactmomenten minimaal dan hebben wij de
keren dat iemand (klant, mantelzorger, etc)
belt voor informatie nog niet eens meegeteld.

Klanten waarderen
dienstverlening met een
Het gemiddelde cijfer dat klanten ons geven
op basis van het klanttevredenheidonderzoek 2021 is een 8,7.

Quotes van Klanten
“Ik ben blij dat de Buurt Mobiel er is, want ik ben van jullie
afhankelijk, twee keer in de week.’’
“Wat ben ik blij met jullie. Als ik meerijd voel ik me net Maxima”
“Ik ben heel blij met de Buurt Mobiel. Het helpt mij met het onderhouden van mijn sociale contacten en een stukje zelfstandig
zijn.”

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van zowel onze
dienst als van hun wijk. Zij zetten zich in voor anderen en ervaren zelf hoe leuk en zinvol hun vrijwillige inzet is.

Vrijwilligersuren bij Buurt Mobiel in 2021

20 intakegesprekken gehad
met nieuwe vrijwilligers
6 vrijwilligers zijn na intake
niet begonnen
14 vrijwilligers kunnen opleiden en trainen
Van 9 hebben wij (tijdelijk)
afscheid moeten nemen
52 vrijwilligers zijn er in totaal
actief geweest in 2021, inclusief
Raad van Toezicht

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 17 februari een online bijeenkomst gehad door middel van een
Buurt Mobiel kennisquiz. 10 september hebben wij live feestelijk ons 5 jarig bestaan gevierd. De rest van de scholingen zijn 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.

Gemiddeld waarderen vrijwilligers het vrijwilligerswerk bij Buurt Mobiel met een 8,6 (gemeten in het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2021.)

Quotes van vrijwilligers uit vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2021 over het
werk bij Buurt Mobiel:
‘Het is van betekenis voor de klant en voor mezelf. Ze hebben onderweg zoveel te vertellen, ze
storten echt hun hart uit’
‘Fantastisch wat wij voor de buurt, de stad en de samenleving doen’.
‘Ik ontmoet andere vrijwilligers en klanten die ik anders nooit ontmoet zou hebben omdat we zo’n
andere achtergrond hebben’.
‘Ik vind het fijn dat jullie er zijn en dat ik een paar ochtendjes onder de pannen ben’.
‘Ik ben blij dat jullie bestaan en ik er deel van uit mag maken.’

Samenwerking met ondernemers

Vanuit het OFU (Ondernemersfonds Utrecht) hebben wij een bijdrage
van het trekkingsgebied Gagelhof, De Klop in Overvecht, De Gaard
(Noordoost) en Zuilen toegekend gekregen.
Verkoop strippenkaarten wordt gedaan door 17 aangesloten ondernemers en apotheken in de verschillende wijken.
Vanuit de ondernemersvereniging Nieuw Overvecht hebben wij een
mooie donatie mogen ontvangen van duizend euro.
CarWash Overvecht sponsort Buurt Mobiel met elke maand gratis de
auto’s wassen.
Bezoek van Kyra Kasel, fondsmanager Ondernemersfonds
Utrecht

Verhoging van de verkoopprijzen van de
strippenkaarten

Wij verhoogden de verkoopprijzen van onze strippenkaarten per 1 januari
2021.
1) 2 strippenkaart kostte 4,50 en is nu 5,50 euro
2) 5 strippenkaart kostte 10,50 en is nu 12,50 euro
3) 10 strippenkaart met 1 gratis strip kostte 21,50 euro en is nu 25,00 euro.

Media en sociale media

LinkedIn: gestart per 4-5-2021 met een bedrijfsaccount
47 unieke bezoekers
196 Volgers
100 paginaweergaven
Website:
Bereik: 8590 keer bekeken in 2021 (2020: 7527 keer). 86,9 % nieuwe bezoekers
13,1% terugkerende bezoekers.

7 april item in het Dreefnieuws

28 juli artikel Tuindorp Leest

24 maart groot politiek draagvlak Buurt Mobiel bij de
gemeenteraad

25 oktober item Buurt Mobiel Ondiep TV

