KAB konference 27. og 28. oktober 2018

Engagér flere i din afdelingsbestyrelse
Hvordan skaffer vi flere gode frivillige kræfter til beboerdemokratiet i afdelingerne?

Kig indad
Hvilken type afdelingsbestyrelse er I?
Hvor kunne I tænke jer at bevæge jer henad?
Hvilke kompetencer har i?
Hvilke opgaver har I?
Hvad kunne man invitere naboer til at engagere sig i?
Gå dedikeret til opgaven
Nedsæt et udvalg
Hvad vil I opnå med rekrutteringen?
Hvad har I behov for?
Er det en konkret opgave?
Er opgaven tidsbegrænset eller løbende?
Målgruppe
Hvilke evner skal personen have?
Hvilken personlighed ville passe godt til opgaverne og resten af gruppen?
Brug evt. personaer, når I udtænker rekrutteringen.
Få fat i målgruppen
1. Frivillige beboere henvender sig selv med ønske om at deltage.
2. Afdelingsbestyrelse og udvalg henvender sig til beboere med invitation til at deltage.
• Hvor kan I komme i kontakt med jeres naboer? Fester, opslag, fællesmøder,
nede i gården/vaskeriet/cykelskuret, udvidet netværk ”kender du en her i afdelingen, som er god til …?”
• Gentag budskabet flere gange/steder

Kennedy-reglen (lettere omskrevet)
Spørg ikke, hvad de kan gøre for jer, men hvad I kan gøre for dem!
Hvad kan motivere jeres naboer i at deltage i beboerdemokratiet?
I er gode ambassadører! Beskriv, hvad I selv får ud af det.
Hvordan kan I tiltrække frivillige – og hvad kan I tilbyde?
Vær konkret
Beskriv hvad opgaven går ud på:
Hvad skal man lave?
Hvor meget tid kræver det?
Hvorfor søger I netop nu?
Hvad bliver man en del af?
Moment of power
➢ Indflytning! Folk er åbne over for nyt, når der sker store ændringer i livet
➢ Op til arrangement.
➢ Aktiviteter, der passer til din nabos sted i livet: fx børneaktiviteter  spørg forældrene
Forventningsafstemning
Sørg for en god velkomst og introduktion.
Tag en snak om forventninger, så I er sikre på, at I har fået fat i den/de rette

Til inspiration kan du bruge disse links:
https://frivillighed.dk/
Center for Frivilligt Socialt Arbejde
https://www.ingerfair.dk/category/rekruttering/
Ingerfair - rekruttering af frivillige
www.flygtning.dk
Dansk Flygtningehjælp
www.urk.dk
Ungdommens Røde Kors
Konsulent Ane Gerken, age@kab-bolig.dk.
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Driftssupportchef Brian Schnell, bsch@kab-bolig.dk.
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