ReconnAct 2016
Hieronder geven we de belangrijkste activiteiten weer in 2016 m.b.t. de ReconnAct-activiteiten:
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Het Management Team van ReconnAct is eind 2015 gewijzigd en bestaat uit drie personen:
Stan Uyland (directeur), Marianne Connotte (Projectmanager) en Lex Bergers (Trainingen en
Communicatie). Het team wordt aangevuld met Johan Klasens voor ICT-diensten en
vormgeving, en met John Dorresteijn voor diverse ondersteunende activiteiten.
In 2016 is een nieuw jobmaatjes project in Amersfoort gestart, gericht op hoger opgeleiden
met een Bijstandsuitkering.
Eind 2016 werd goedkeuring gegeven door de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en
Laren om een jobmaatjesproject te starten in 2017. De betrokken wethouders gaven aan
zelf ook een jobmaatje te willen zijn en hebben in december 2016 daarvoor een
jobmaatjestraining gekregen. Het project wordt uitgevoerd door een team van drie
projectleiders: Marianne Connotte, Paul Koeleman (Huizen) en Lex Bergers.
In het jaar 2016 zijn verschillende jobmaatjes trainingen georganiseerd, waarbij jobmaatjes
uit verschillende plaatsen hebben deelgenomen (Wageningen, Zeist, Amersfoort). Ook
medewerkers van een grote pensioenverzekeraar in de regio Utrecht werden als jobmaatje
(gratis) getraind.
Het landelijke team heeft gewerkt om de jobmaatjes methodiek verder te ontwikkelen en de
daarvoor bestemde documenten en tools te verfijnen, zoals overeenkomsten, persartikelen,
website.
Softwarebedrijf AFAS heeft hun bekende Informatiesysteem tegen een uiterst geringe
vergoeding aan ReconnAct ter beschikking gesteld. Ook de implementatie van het systeem is
op professionele wijze door consultants van AFAS begeleid. Dat betekent dat ReconnAct nu
in alle projecten een professioneel systeem kan inzetten, wat de kwaliteit van de projecten
vergroot.
Zoals ook in voorgaande jaren is veel aandacht besteed aan de communicatie over het
project. De website is een onderdeel van het AFAS-systeem geworden. Regelmatig werden
berichten via social media en digitale nieuwsbrieven verspreid. Er werden in het land diverse
presentaties verzorgd, tijdens ondernemersbijeenkomsten en bijeenkomsten van
serviceclubs, gebruikmakend van een speciaal ontwikkelde PowerPoint presentatie. Er zijn
persberichten gepubliceerd in lokale en regionale media, zowel digitale media als gedrukte
media.
In april heeft Reconnact een congres georganiseerd met als titel Werken voor de Toekomst.
In het Royal Parc Hilton Hotel in Soestduinen werden 75 vertegenwoordigers vanuit het
bedrijfsleven, het onderwijs (ROC/MBO Amersfoort), de gemeentelijke politiek, betrokken
ambtenaren van Werk & Inkomen Baarn Bunschoten Soest en verschillende werkzoekenden
samengebracht om met elkaar te spreken over het thema. Ook Herman Wijffels was
aanwezig en sprak over het thema Duurzaamheid.
Er zijn verschillende fondsaanvragen gedaan, in samenwerking met fondsaanvragers. In 2017
worden de resultaten van deze fondsaanvragen verwacht.
Voor het project in Amersfoort heeft Meet & Discover (Society 3.0) aan de Stadsring 2 in
Amersfoort als sponsor haar vergaderruimten gratis ter beschikking gesteld.

