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ALGEMEEN 
Bij Repair Café Oegstgeest (RCO) staat niet alleen duurzaamheid hoog in het vaandel.   
Uit het interne onderzoek (2016-2017) kan worden geconcludeerd dat de saamhorigheid 
(sociale cohesie) een cruciale rol speelt tijdens de bijeenkomsten. De actiegerichte 
processen worden door een verscheidenheid aan gemotiveerde vrijwilligers uitgevoerd.  
Gezamenlijk de schouders eronder zetten voor het beoogde resultaat, te weten:  
“ een duurzame samenleving” waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. 
 
 
DOELSTELLING 2020 
Enthousiasme voor een duurzame samenleving uitdragen, waarbij het educatieve karakter 
voor zowel vrijwilligers als bezoekers van het Repair Café een even zo belangrijke rol speelt. 
 
-  Enthousiasmeren - duurzame samenleving: 
Medebewoners enthousiast(er) maken voor een duurzame samenleving tijdens de 
maandelijkse repairdagen zal ongedwongen en op klantvriendelijke wijze plaatshebben. Alle 
vrijwilligers dragen hun steentje bij, direct of indirect, om de bezoekers met een tevreden 
gevoel te laten deelnemen aan RCO waarbij optimalisering van de saamhorigheid ontstaat. 
 
-  Educatieve karakter: 
Het educatieve karakter van de doelstelling, zowel op technisch gebied als de sociale 
doelstelling waarin de gezamenlijke actieve processen plaatshebben, is een belangrijk 
aspect. Kennisoverdracht levert een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid. 
Bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk.  
In 2019 is RCO begonnen met de Kids Repair Class op basisscholen waardoor op jonge 
leeftijd kan worden kennisgemaakt met de doelstellingen van het Repair Café en kinderen 
hun positieve ervaringen meenemen in hun persoonlijke ontwikkeling op gebied van 
duurzaamheid. Tijdens de lessen leren de leerlingen op een andere manier naar hun spullen 
te kijken en kunnen ze ervaren dat repareren ook heel interessant en leuk kan zijn. 
 
OVERTUIGINGSKRACHT 
Het Repair Café Oegstgeest draagt bij aan een mentaliteitsverandering door overtuiging. 
Deze overtuiging zal bij alle vrijwilligers aanwezig dienen te zijn om het gezamenlijke 
landelijke doel van de stichting Repair Café te bereiken.  
Het bestuur van RCO is zich bewust dat voor een aantal vrijwilligers de uitdaging van de 
techniek voorop staat. Het bestuur draagt positief bij aan het proces van onbewust naar 
bewust, waardoor alle vrijwilligers bewust een waardevolle bijdrage leveren aan de landelijke 
en lokale doelstelling en dit met verve zullen uitdragen. 
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MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLING  
Het bestuur van Repair Café Oegstgeest zal tevens het sociale aspect van de doelstelling 
uitdragen. De betrokkenheid van de vrijwilligers zal intensiveren door actieve deelname van 
alle bestuursleden. Tijdens de maandelijkse repairdagen zal algemene ondersteuning 
worden verleend daar waar nodig c.q. wenselijk. Als dank aan allen voor de persoonlijke 
inzet wordt jaarlijks een feestelijke vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd door de 
bestuursleden waardoor de onderlinge sociale contacten worden geïntensiveerd. 
 
 
HET  BESTUUR  
De bestuursleden dragen zorg voor een goede balans ten aanzien van de diversiteit in 
culturen en opleidingen van de vrijwilligers. RCO staat open voor vrijwilligers in alle 
leeftijdscategorieën. Zij zijn een spiegel van de Oegstgeester maatschappij en 
vertegenwoordigen daardoor de diversiteit van de woonwijken met de verschillende 
bevolkingsgroepen. Alle vrijwilligers onderschrijven de doelstelling en profileren zich als 
ambassadeurs voor RCO. 
 
SAMENWERKINGSVERBANDEN MET LOKALE INSTANTIES  
Het gezamenlijke doel dient voorop te staan: optimale reductie van niet-duurzame goederen. 
Mogelijkheid onderzoeken m.b.t. samenwerking met diverse instanties in welke vorm 
samenwerking kan plaatshebben om gezamenlijk doel te bereiken zonder winstbejag.  De 
landelijke organisatie draagt vervolgens zorg voor een gezamenlijke effectieve aanpak om 
leveranciers van niet-duurzame producten te overtuigen van het belang van duurzame 
goederen. Dit, in het kader van ‘duurzaam ondernemerschap’. 
 
 
SPEERPUNTEN 
Samenwerking Milieu Educatie Centrum 
RCO zal zich richten op de lokale bevolking van Oegstgeest waarbij RCO op de kaart wordt 
gezet als een beweging die zich inzet voor een duurzame samenleving voor zowel de 
huidige als de toekomstige generaties. De samenwerking met het Milieu Educatie Centrum 
Oegstgeest wordt voortgezet en wordt het educatieve karakter van de doelstelling verankerd 
in het ontwikkelprogramma van basisscholen ten behoeve van het bewustwordingsproces 
van leerlingen in de bovenbouw. 
 
Samen tegen Eenzaamheid 
Na een intern onderzoek in 2016 en naar aanleiding van de reacties uit het veld (bezoekers 
informatie) vinden de maandelijkse repairdagen plaats op een vaste locatie in het centrum 
van het dorp.  Gekozen is voor het huren van een geschikte ruimte in het Dorpscentrum. 
Het Dorpscentrum is makkelijk bereikbaar en biedt ruime parkeergelegenheid. 
Vanaf 2019 speelt ook de landelijke actie “ Samen tegen Eenzaamheid” voor het RCO een 
belangrijke rol. Signaleren van eventuele eenzaamheid bij ouderen is een van de 
speerpunten in 2020 om een steentje bij te dragen aan dit ongewenste fenomeen.  
 
Het streven is om ook komende jaren zonder subsidie te kunnen blijven bestaan. 
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