Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan Stichting Repair Café Teylingen 2015-2016
Stichting Repair Café Teylingen (SRCT) is opgericht op 28 september 2015 en is
gevestigd in de gemeente Teylingen.
Samenvattende introductie:
SRCT organiseert bijeenkomsten waar buurtbewoners hun huisraad samen met de
vrijwilligers van SRCT kunnen repareren. Naast huisraad een tweede leven te
gunnen, draait alles om gezelligheid en kennisdelen.
De eerste fase (2015) staat in het teken van het realiseren van het basisconcept:
het organiseren van bijeenkomsten waarbij een tweede leven gegund wordt aan
(defecte) huisraad en het verhogen van de sociale cohesie alsook het organiseren
van kleine evenementen of workshops tijdens deze bijeenkomsten. De
bijeenkomsten zullen in beginsel worden georganiseerd op de derde zaterdag van
de maand. Tevens zal in deze fase begonnen worden met het opbouwen van
naamsbekendheid,
aantrekken
van
sponsoren
en
aangaan
van
samenwerkingsverbanden.
De tweede fase (2016), zal in het teken staan van het consolideren van het
basisconcept maar hierbij zullen concrete stappen worden ondernomen ter
reductie van de e-waste buiten de bijeenkomsten om. Dit kan gezien worden als de
tweede fase van Repair Café Teylingen. Ook 2016 zal in het teken staan van het
verkrijgen van een vaste eigen ruimte. Een ruimte waarbij ook naast de
bijeenkomsten reparaties kunnen worden uitgevoerd of andere activiteiten in het
belang van de samenleving worden ontplooid. Gedacht kan worden aan het
betrekken van statushouders, het ondersteunen van stageprojecten voor
middelbare scholieren en andere.
Doelstellingen:
1. het hergebruik van huisraad stimuleren;
2. het creëren van milieubewustzijn bij de buurtbewoners van de gemeente
Teylingen;
3. het bevorderen van de sociale cohesie voor de buurtbewoners van de
gemeente Teylingen;
4. reparatiekennis te delen en daarbij te behouden;
5. het terugdringen van e-waste (hergebruik van gehele apparaten in plaats
van apparaten te recyclen in grondstoffen);
6. het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het
resocialisatie- en/of re-integratieproces;
7. het ondersteunen van mensen met een (te) krappe beurs door middel van
het schenken van goederen;
8. het RCT wil zich in gaan zetten voor maatschappelijke uitdagingen;
9. alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn;
10. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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Omschrijving van activiteiten:
Er vinden activiteiten plaats ter organisatie van maandelijkse buurtbijeenkomsten
en activiteiten buiten de bijeenkomsten om.
Binnen de buurtbijeenkomsten:
Het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten waar buurtbewoners hun
huisraad samen met de stichting haar vrijwilligers gratis kan laten repareren.
Hierbij kan gedacht worden aan onder andere elektrische apparaten,
computers, kleding, kleinmeubels, fietsen en speelgoed;
Tijdens het samen repareren wordt kennis gedeeld;
Het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten vindt plaats op wisselende
locaties door de gemeente Teylingen heen;
Tijdens de bijeenkomsten worden evenementen of workshops
georganiseerd ter versterking van de sociale cohesie tussen de
buurtbewoners.
Buiten de bijeenkomsten om:
Het inregelen en onderhouden van een logistiek proces tussen diverse
partners van Stichting Repair Café Teylingen ter reductie van e-waste;
Het coachen van jongeren die interesse hebben in (reparatie) techniek;
Het bevorderen van de resocialisatie en/of re-integratie van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, het ondersteunen van leer-werk trajecten,
opdoen van praktijkervaring alsook het mogelijk maken van nieuwe
dagbestedingen;
Het leggen van relaties met het MKB en instellingen en aangaan van
samenwerkingsverbanden die bovenstaande activiteiten ondersteunen en
mede mogelijk maken;
Het terugdringen van de ontstane polarisatie aangaande de discussies
rondom
de
statushouders
en
andere
hiermee
gerelateerde
maatschappelijke problemen. Deze activiteiten zullen aansluitend aan de
tweede fase of waar mogelijk tijdens de tweede fase ontplooit gaan worden.
Doelgroep:
Binnen de bijeenkomsten:
De bijeenkomsten en activiteiten zijn gericht op alle leeftijdsgroepen en op brede
participatie. Zowel de vrijwilligers als de bezoekers kunnen uit alle lagen van de
bevolking komen zonder leeftijdsgrenzen.
Buiten de bijeenkomsten:
De doelgroep voor dagbestedingen, leer-werktrajecten en re-integratie richt zich op
onder meer praktijk gericht onderwijs, jongeren die geresocialiseerd moeten
worden of extra ondersteuning nodig hebben en licht verstandelijk gehandicapten.
Locatie en tijd van de bijeenkomsten:
De bijeenkomsten vinden plaats op de derde zaterdag van de maand tussen 13:00
en 16:00 uur op wisselende locaties dor de gemeente Teylingen heen.
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Verwezenlijking van de doelstellingen:
De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door in de eerste fase:
Investeringen te doen in eigen gereedschap en benodigdheden om
reparaties uit te kunnen voeren;
Vrijwilligers aan te trekken om de bijeenkomsten mogelijk te kunnen maken;
Locaties voor haar bijeenkomsten in kaart te brengen en afspraken te
maken over het mogen gebruiken van deze locaties;
Buurtbewoners te stimuleren naar de bijeenkomsten te komen;
Lering te trekken uit de bijeenkomsten en hier op anticiperen (continu
verbeteren);
Sponsoren en donateurs aan te trekken om de noodzakelijke uitgaven te
dekken;
Afgebakende projecten uit te voeren waarvoor per project externe
financiering zal worden gezocht. Deze projecten zullen in beginsel één op
één gekoppeld worden aan de Repair Café Teylingen bijeenkomsten;
Het opzetten en onderhouden van diverse mediakanalen waaronder
Facebook, een eigen website alsook persberichten uitsturen, flyeren,
ophangen van posters op centrale locaties enz..
De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door in de tweede fase:
Overeenkomsten te sluiten met de gemeente Teylingen aangaande het
verwerken/afvangen van de e-waste;
Het investeren in een busje om e-waste en gerepareerde goederen te
vervoeren;
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met een reeks beoogde
instellingen die zich toeleggen op re-socialisatie en re-integratie van
jongeren. Aan de ene kant door middel van het repareren van elektronische
apparaten in directe samenwerking met deze instellingen, worden leer-werk
trajecten en coachingstrajecten mogelijk gemaakt. Aan de andere kant door
middel van het mogelijk maken van dagbestedingen voor licht verstandelijk
beperkten die helpen bij het demonteren van definitief afgeschreven
goederen en hierbij alle grondstoffen te scheiden;
Vraag en aanbod bij elkaar te brengen door inventarisaties te doen bij
instanties die opkomen voor mensen met een krappe beurs (Voedselbank,
Kledingbank, Humanitas, Welzijnskwartier’s Team Alert e.a.);
De mensen met een krappe beurs die een behoefte hebben geuit uitnodigen
op de bijeenkomsten om de desbetreffende goederen in ontvangst te
nemen of een vergelijkbaar proces (via b.v. de Weggeefwinkel of
Kringloopwinkels), mocht dit te arbeidsintensief blijken.
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Partners:
De partners van de eerste fase zijn:
Stichting Repair Café Nederland;
Welzijn Teylingen;
Welzijnskwartier.
Beoogde partners voor de tweede fase zijn onder andere:
Teylingereind;
’s Heeren Loo en Zuid Holland Noord/Kind en gezin;
Basisscholen en praktijkonderwijs.
Organisatie gegevens:
Correspondentieadres :
Internetadres
:
Facebookadres
:
E-mailadres
:
Bankrekening
:

’s Gravendamseweg 5, 2215 TB Voorhout
http://www.repaircafe-teylingen.nl
https://www.facebook.com/rcteylingen
stan@repaircafe-teylingen.nl
NL37 SNSB 0926 1791 60
t.n.v. Stichting Repair Café Teylingen

Voorhout, oktober 2015.
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