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Factsheet coördinator Conny Eldering
Persoonlijk:
· 63 jaar oud - ondernemerszoon, geboren in een klein dorpje in Drenthe
· Drie (pleeg)kinderen.
Studie & opleidingen:
· Psychologie
· Jeugdwelzijnswerk - Hannie Schaft Academie
· Post-HBO opleiding semi (financiel)overheidsmanager
· Post-HBO opleiding Kwaliteitszorg, Milieu en Arbo (KAM-coördinator
· Budgetcoach
· Loopbaancoach (NOLOC)
· Coach startende ondernemers
Werk-, ervaring en initiatieven:
·  Evenementenorganisator voor popbands
· Traffic manager bij een internationaal tentoonstellingsbedrijf
· Licht- geluidstechnicus bij de Stadschouwburg
· Eigen bedrijf in verhuur licht- en geluid
· Vrijwilligerscoordinator bij een zorgorganisator
· Eigen bedrijven:
o Het Fundament bv – reintegratiebureau
o De Bruggenbouwers bv – internetbedrijf om partijen te verbinden
o Mijn Eigen Onderneming bv – landelijk opererend bedrijf voor startende ondernemers
· Bedrijfsbureau Sociale Werkvoorziening Trio-bedrijven Hoogezand
· Initiatiefnemer Burgerinitiatieven Groningen
· Mede-initiatiefnemer Burgerinitiatief Stichting Samen Schuldenvrij (in de Hoogte)
· Initiatiefnemer Bewonersplatform De Hoogte
· Initiatiefnemer Buurtkrachten
· (door)Ontwikkeling diverse concepten/projecten - o.a. Spelen in Stad.nl
· Expert in zelfhulpgroepen, burgerinitiatieven en community building
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Factsheet organisatie en team Stichting Talent in Actie/Handig in de Buurt

Onze missie:
Het is onze missie om burgers van de Gemeente Groningen die om fysieke, psychische of
financiele redenen niet of nog niet naar behoren mee kunnen doen te ondersteunen in de
praktisch zaken van het leven (inclusie)



Een afgeleide van deze missie, maar dan voor onze werkwijze en organisatie is: om zo
zorgvuldig mogelijk met gemeenschapsgeld zoveel mogelijk impact te maken en de
continuiteit te borgen.
Onze mensen:
We zijn een vrijwilligersorganisatie met heel veel verschillende vrijwilligers. Iedereen is
welkom, ongeacht allerlei belemmeringen, rugzakjes etc. De stichting heet niet voor niets
Stichting Talent in Actie.
Ze komen uit alle landen, culturen en levensovertuiging, maar hebben gemeen dat ze vanuit
hun hart willen werken aan onze missie en zichzelf willen ontwikkelen (de spiraal omhoog).
Dat velen het leuk vinden blijkt wel dat (oud)vrijwilligers/buurtbewoners blijven komen, ook al
hebben ze inmiddels een werkkring of andere bezigheden.
We werken als team in drie communities:
1. Het team van medewerkers
2. De doelgroep vanuit onze missie
3. Onze doelgroep van Burgerinitiatieven
Onze activiteiten:
Vanuit de 3 functies van onze locatie – Buurthuiskamer – Mijn Gereedschapskist/Handig in
de Buurt – Buurtwerkplaats realiseren we een breed scala aan activiteiten:
# Jaarlijks halen we 125.000 kg grofvuil op en voeren we dit af. Ongeveer 25.000 kg krijgt
een 2e leven.
# We halen oudpapier en oud ijzer op en scheiden chemisch afval
# We helpen onze doelgroep met verhuizen, vervoer van (tweedehands) aankopen
# We repareren fietsen
# We ondersteunen mensen met hulpvragen en brengen ze in contact met de juiste
instanties
# We helpen met kleine klusjes en tuinklussen
# We hebben veel gereedschap tot onze beschikking o.a aanhangers en stellen dit ter
beschikking aan onze leden. (mensen met een Stadjerspas zijn gratis lid)
# We bouwen aan Noaberschap en dragen op allerlei manieren bij aan een circulaire
economie
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Onze resultaten:
- We hebben vele 10-tallen mensen begeleid in hun participatiebaan
- We hebben diverse stagaires mogen begeleiden vanuit verschillende opleidingen
- Drie medewerkers hebben inmiddels een basisbaan
- Twee medewerkers hebben de opleiding ervaringsdeskundige behaald
- Diverse mensen zijn uitgestroomd naar regulier werk en/eigen onderneming
- We hebben een netwerk van creatievelingen (Willy Wortel Cafe)
- We hebben een groot netwerk van betrokken ondernemers
- Op dit moment hebben we 2 locaties: De Hoogte en Vinkhuizen en we willen naar 7 zoals
toen gepitched in de Open Raad van de Gemeente Groningen 6 jaar geleden

Gewonnen prijzen en opstekers:
1e prijs provincie Groningen ANWB voor ouderen
De Barmhartige Samaritaan



Duurzaamheidsprijs Groningen Duurzaam
Maar bovenal het gebak, gereedschappen en bedankbrieven van inwoners en bedrijven uit
Groningen


