4.8 Heteromannen

De sectie Heteromannen is een lange-termijnaanpak zal alleen succesvol ontwikkeld kunnen worden als dat wordt gedaan door diezelfde heteromannen,
ondersteund door medewerker Community netwerk en samenwerking met de sectie Posidivas. De ontwikkeling zal worden verdiept door behoeften uit
deze groep te signaleren en te faciliteren, daar waar ze in lijn liggen met de bedoelingen van de vereniging. Hiervoor zal dit jaar onderzoek gedaan worden
in de vorm van individuele vraaggesprekken. Deze groep mannen blijkt zeer gesloten en in eerst instantie wel bereikbaar maar zeer moeilijk te bewegen tot
zichtbaarheid en inzet.
Er is een groepscoördinator. Dit team zal versterkt worden met minimaal twee vrijwilligers uit het netwerk.
[informatievoorziening, onderling contact en ondersteuning][stigma, gezondheid, vitale vereniging]
Doel & resultaat

Werkwijze / aanpak

doelgroep

Frequentie & planning

Contactpersoon,
partners

Aanvullende
informatie

Onderzoek naar
beleving van Hiv en
de Hiv Vereniging bij
Heteromannen

Een persoonlijk
gesprek aan de hand
van een vragenlijst.

Heteromannen

Benaderen van heteromannen
en gesprek plannen waar
ruimte is, afhankelijkheid van
bereidwilligheid en beschikbare
vrijwilligers. Insteek 20
gesprekken per jaar

Coördinator i.s.m.
twee tot vier nieuwe
vrijwilligers

Denktank meetings
actieve
heteromannen.

Ontmoeten met een
reden, brainstormen
en praten over de
groep.

Heteromannen.

Vier keer per jaar.

Coördinator i.s.m.
twee tot vier nieuwe
vrijwilligers

We zijn benieuwd
naar de behoefte en
beleving van Hiv bij
heteromannen en
weer de Hiv
Vereniging zich beter
kan inzetten/waar
heteromannen met
hiv zich meer willen
inzetten.
Veel mannen redden
zich in het dagelijks
leven, waarbij ze hiv
in meer of mindere
mate negeren, maar
waarvoor de
vereniging ook een
partner wil zijn.

Gezamenlijk event
met Posidivas.

Ontwikkelen van de
online activiteit en
doelgroepgerichte
informatie (website,
FB) heteromannen

In navolging van
eerdere succesvolle
hetero-activiteiten
waar steeds nieuwe
mensen op afkwamen.
Blogposts van de
coördinator en
vrijwilligers. Verslag
van evenementen en
persoonlijke,
opbouwende reflectie.

Heteromannen en
-vrouwen en hun
eventuele partners.

Twee keer.

Coördinator met
kerngroep Posidivas.

Heteromannen met
hiv die we kennen
en nog niet kennen.

Streven is één blogpost per
maand of meer.

Coördinator van de
groep en vrijwilligers.
Blogposts van
anderen op
uitnodiging,
medewerkers
Communicatie.

De website is
referentie en bron
van informatie.
Doelgroepinformatie
van, voor en door
heteromannen met
blogposts, verwijzing
naar andere online
artikelen zijn nodig.

