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Datum:  woensdag 18 mei 2022 
Tijd:  van 14 tot 15 uur 
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Verslag: Annemie van Antwerpen (secretarieel ondersteuner) 
 
Toelichting: Dit verslag is op 20-07-2022 tekstueel vastgesteld 

Dit verslag is op 28-09-2022 inhoudelijk vastgesteld 
 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

1.1 Voorzitter heet iedereen welkom en opent het overleg. 
1.2 Er is een nieuw lid bij de vrijwilligersraad, hij zal volgend overleg aanwezig zijn. 
1.3 Agenda vastgesteld. 

 
 
2. Mededelingen 

2.1 Vrijwilligersraad is in gesprek met een vrijwilliger die lid wil worden van de vrijwilligersraad.  
2.2 Omdat de benzineprijzen hoog zijn, worden de werkelijk gemaakte kosten door vrijwilligers 

niet afdoende vergoed met de vastgestelde 19 cent per kilometer. Bestuurder geeft aan dat 
dit besproken wordt in de volgende directieraadvergadering. Het voorstel is de werkelijke 
kosten te vergoeden volgens de richtlijnen van de ANWB-site en -routeplanner. 

 
3. Ingekomen stukken ter informatie vrijwilligersraad 
 
 
4. Ingekomen stukken uit de organisatie  
 
 
5. Vaststellen verslag vorig OV 

220302-VSG-OV-Vrijwilligersraad 
5.1 Er is geen sprake van ‘met pensioen gaan’ zolang de ontslagbrief niet is ingediend. De zin is 

verwijderd in het verslag. 
5.2 Verslag vastgesteld  
5.3 n.a.v. verslag: Heeft bestuurder contact met de vrijwilligerscentrale. Bestuurder heeft een 

mail gestuurd maar nog geen reactie ontvangen. 
 
 
6. Actiepuntenlijst iBaBs 

Geen actiepunten 
 
 
7. Mogelijke vervolgstappen n.a.v. vragen/acties uit vorige Overleg Vergadering 

7.1 NOV keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. 



- Bestuurder vindt het belangrijk de belangenvereniging te ondersteunen en juicht 
lidmaatschap toe. Actie: Bestuurder geeft de directie opdracht het NOV lidmaatschap te 
onderzoeken. Daarna zal de vraag aan de organisaties gesteld worden of deze het NOV 
keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ willen behalen. Terugkoppeling is te lezen in 
directieraadverslag.  
Vrijwilligersraad staat unaniem achter lidmaatschap en keurmerk.  

 
7.2 Verklaring dat vrijwilliger afziet van vrijwilligersvergoeding voor de persoonlijke 

belastingaangifte. 
- Er is een groep vrijwilligers die een vaste vrijwilligersvergoeding krijgt. Wanneer deze 
vrijwilligers afzien van de vrijwilligersvergoeding kunnen zij dit bij de belastingaangifte 
opvoeren als gift. Bestuurder gaat akkoord met opstellen van verklaring.  
Actie: Rob schrijft een opzet.  

 
7.3 Krapte op de vrijwilligersmarkt. Hoe verloopt de vrijwilligerscampagne voor nieuwe 

vrijwilligers tot dusver? 
- Bestuurder heeft beleidsmedewerker de opdracht gegeven de actuele informatie hierover 
te verzamelen. Deze informatie is naar CMT gestuurd. Ineke heeft dit doorgestuurd aan de 
VR-leden. 

 
7.4 Stichting JoU is niet vertegenwoordigd in Projectgroep Vrijwilligers 

- Bestuurder vertelt dat werkgroep Projectgroep Vrijwilligers in het leven is geroepen om 
contact te houden met alle verschillende onderdelen. Het is niet formeel en heeft geen 
status. Bestuurder en directie beamen het nut van de Projectgroep. Bestuurder benadrukt 
dat het goed is als organisaties aansluiten maar het initiatief moet wel vanuit de organisatie 
zelf komen.  
 Actie: Rob neemt contact op met stafmedewerker JoU en overlegt met voorzitter hoe 
verder. 
 Actie: Irene meldt bij projectgroep Vrijwilligers dat een vertegenwoordiger vanuit JoU   
waarschijnlijk zal aansluiten. 
 

7.5 220315-VSG-WMN-DR080322 
- Bij 4.5.1. staat dat 3 externen U Centraal gaan begeleiden om het werkplezier te 
verhogen.     
 Vrijwilligersraad is benieuwd wie het zijn en welke vruchten heeft het afgeworpen.  
 Bestuurder geeft aan dat als meer informatie nodig is dit het beste opgevraagd kan worden 
bij directielid U Centraal I. Witjens  
 Actie: Hellen neemt contact op met I. Witjens.  

 
 
8. Acties van de vrijwilligersraad  

8.1 Antwoorden van de gesprekken/interviews leden vrijwilligersraad met alle 
consulenten/coördinatoren zijn gebundeld. In de verdiepingsbijeenkomst op 22 juni 
aanstaande bespreekt de vrijwilligersraad op welke wijze deze informatie eerst met de 
consulenten/coördinatoren wordt besproken. 
 

8.2 Overleg Projectgroep Vrijwilligers op 21 april 2022 
Consulenten uiten grote zorgen over het teruglopend aantal vrijwilligers. 
Een extern bureau ‘BLIK’ is ingeschakeld voor een wervingscampagne. 
Er wordt geopperd meer open te staan voor een nieuwe manier van werken en sociale 
media beter in te schakelen. Consulenten willen hier graag in meewerken en meedenken.  
Bestuurder benoemt het een knelpunt en geeft aan dat de arbeidsmarkt en de gevolgen 
van Covid hier een grote rol spelen. Andere vrijwilligersorganisaties hebben hier ook veel 
last van. Bestuurder spreekt uit ervaring zijn vertrouwen uit dat het wel weer goed komt en 
geeft enkele voorbeelden. 



De mogelijkheid om meer stagiaires aan te trekken wordt besproken maar bestuurder 
benadrukt dat stagiaires geen vrijwilligers zijn maar potentiële nieuwe werknemers.  

 
 

9. Nieuws uit de organisatie door bestuurder 
9.1 Wat wil bestuurder de komende periode nog bereiken voor de vrijwilligers en hoe ziet hij 

dat voor zich? 
Bestuurder geeft aan dat hij een andere manier van ‘vrijwillige inzet’ zou willen zien. Niet 
alleen de klussen die consulenten bedenken maar veel breder dus dat de organisatie 
mogelijkheden biedt aan vrijwilligers meer te organiseren, coördineren en allerlei nieuwe 
ideeën te ontwikkelen. Daar is op dit moment nauwelijks ruimte voor en dat betreurt hij. 
Ook sociale media, de website en teksten kunnen gemoderniseerd worden zodat het 
jongere vrijwilligers meer aanspreekt, motiveert en stimuleert om contact met ons op te 
nemen. “Doe de deur eens open, ben flexibel”. 
Ook de reactiesnelheid richting vraag en aanbod moet veel actiever, laat merken dat je de 
vragers én vrijwilligers ziet en hoort. 
 

9.2 Welke maatschappelijke veranderingen ziet bestuurder binnen nu en vijf jaar op ons 
afkomen die invloed gaan hebben op het soort hulp dat via de diverse projecten door de 
vrijwilligers van U Centraal en aanverwante organisaties aangeboden wordt? 
Bestuurder omschrijft het verschil tussen bewonersinitiatieven en professionele 
organisaties en welke eisen er door de gemeente Utrecht gesteld worden. Vaak is het voor 
de burger helemaal niet duidelijk waar het onderscheid ligt, dit moet wel duidelijk gemaakt 
worden. 
 

9.3 Als bestuurder aan zijn opvolger denkt, welke eigenschappen zou deze persoon moeten 
hebben en op welke belangrijkste drie zaken zou hij zich specifiek moeten richten?  

           Bestuurder vindt dat er geen opvolger moet komen.  
 

 
10. Rondvraag  

10.1 Er is eerder gesproken over mogelijke deelname aan het personeel-/lente-feest. Dit zou 
voor de leden van de vrijwilligersraad en cliëntenraad een mooi moment zijn om meer 
bekendheid te verkrijgen. Helaas hebben leden vrijwilligersraad en cliëntenraad niets meer 
gehoord. 

10.2 Bestuurder heeft het voorgelegd aan de directieraad en geeft aan dat als er iets veranderd 
zou zijn ten opzichte van het verleden, leden vrijwilligersraad en cliëntenraad wel iets 
hadden gehoord.  

10.3 Voorzitter dankt bestuurder en sluit het overleg 
 
 
 
 

==== 
 


