
220302-VSG-OV-Vrijwilligersraad 

 

Verslag Overleg Vergadering Vrijwilligersraad 2 maart 2022  

 
 
Datum:  woensdag 2 maart 2022 
Tijd:  van 10.30 – 11.30 uur 
Locatie:  Videobellen via Teams 
Voorzitter: Irene van Dobbenburgh 
Aanwezig:  Irene van Dobbenburgh, Gert Jongetjes, Sietske van der Meer, Ineke Schout 

Rob van Asch (beleidsmedewerker medezeggenschap) 
Afwezig: Helen Dufrasnes 
Verslag: Annemie van Antwerpen (secretarieel ondersteuner) 
Toelichting: Dit verslag is  op 18 mei vastgesteld 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Voorzitter heet iedereen welkom en opent het overleg 
 
 

2. Mededelingen 
2.1 Helen afwezig  
2.2 Overleg over VTO is uitgesteld  
2.3 Fijn dat in IBaBs de mogelijkheid bestaat bepaalde stukken af te schermen. 
2.4 Mogelijkheden hybride overleggen  
2.5 Vrijwilligersraad is in afwachting van reactie bestuurder op het stuk over scholing voor 

vrijwilligers. Bestuurder zegt nog te reageren. 
2.6 Lid vertelt dat ze toch nog een interview kan hebben met een consulent terwijl dat eerst 

niet kon. Alle consulenten en coördinatoren zijn dan door de vrijwilligersraad geïnterviewd. 
 
 

3. Ingekomen stukken ter informatie vrijwilligersraad 
 
 

4. Ingekomen stukken uit de organisatie  
 
 

5. Vaststellen verslag vorig OV 
211103-VSG-OV-Vrijwilligersraad 
Bij punt 2 toevoegen ‘De vrijwilligersvergoeding voor raadsleden’. 
Verslag vastgesteld en komt op de website.  

 
 

6. Actiepuntenlijst iBaBs 
Met complimenten van de voorzitter aan bestuurder, alle actiepunten zijn uitgevoerd. 

 
 

7. NOV keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld 
NOV staat voor Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en is de 
belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. (= tekst van website 
https://www.nov.nl/koers+mee/default.aspx )  

https://www.nov.nl/koers+mee/default.aspx


Vraag aan bestuurder of de organisatie hierbij kan aansluiten en het keurmerk wil hebben? 
Bestuurder is een groot voorstander van aansluiten bij een landelijke organisatie die de 
belangen van de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties behartigt. Zodra wij lid zijn van deze 
vereniging stelt bestuurder voor dat onderzocht wordt wat de onderlinge relatie is tussen de 
verschillende keurmerken. 
Actie: inhoudelijk ondersteuner gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en koppelt 
bevindingen terug naar bestuurder en vrijwilligersraad. 

  
 

8. Acties van de vrijwilligersraad (vast agendapunt van maken) 
8.1 Webpagina van de vrijwilligersraad op U Centraal website. 
Vrijwilligersraad is blij met de goede samenwerking met communicatiemedewerker. 
Vrijwilligersraad nodigt bestuurder uit een kijkje te nemen op deze webpagina.  
Bestuurder raadt af om vrijwilligersbeleid 2016 op deze webpagina te plaatsen omdat hier 
verouderde informatie in staat. Hij haalt het vrijwilligersbeleid van het NOV aan welke onze 
organisatie één op één zou kunnen overnemen. 
8.2 Vrijwilligersraad interviewt consulenten.  
De vrijwilligersraad heeft bij 30 consulenten interviews afgenomen. Op termijn geeft 
vrijwilligersraad een samenvatting met bevindingen. Bestuurder is benieuwd naar het 
resultaat. 
Vrijwilligersraad vraagt of het mogelijk is een verklaring af te geven waarmee de vrijwilliger 
kan aantonen dat hij afziet van de vrijwilligersvergoeding. Dit zou gunstig zijn bij de 
persoonlijke belastingaangifte van de vrijwilliger. 
Actie: inhoudelijk ondersteuner zoekt het uit en zorgt dat uitleg op papier komt te staan. 
8.3 Samenwerking Projectgroep Vrijwilligers.  
De samenwerking verloopt beter. Er zijn goede afspraken gemaakt.  
Bestuurder geeft aan dat waar nodig hij wil ondersteunen en wellicht opdracht kan geven.   
8.4 ECTO 2022.   
Vrijwilligersraad heeft acht vragen gepresenteerd aan de studenten, in april wordt besloten 
welke vragen ze gaan bestuderen. Vrijwilligersraad is benieuwd of zij erbij betrokken zullen 
worden. 
8.5 VTO update 
Voorzitter geeft update. Bestuurder vult aan dat de standaard vijf vragen zullen blijven zodat 
de antwoorden te vergelijken zijn met voorgaande jaren.  

 
 

9. Nieuws uit de organisatie door bestuurder 
Bestuurder geeft aan eindeloos te kunnen vertellen over de organisaties maar kan niet 
bepalen welke informatie de vrijwilligersraad belangrijk vindt en daarom hoopt hij op 
gerichte vragen vanuit de vrijwilligersraad.  
Het laatste nieuws: 
SJP. Annemarije Bousema heeft een nieuwe baan en vertrekt per 1 april. Marieke Dekker is 
haar opvolger. 
JoU. Paul van der Aa gaat in de 3de week van juli met pensioen. Op 1 mei start zijn vervanger. 
Raad van Toezicht is bezig hoe en waar de totale directieraad aan te vullen.  
Compliance met AVG wordt binnen afdeling beleid vormgegeven. Een nieuwe compliance 
officer komt er niet. 
Bestuurder heeft binnenkort contact met de vrijwilligerscentrale, als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn zal hij de vrijwilligersraad inlichten. 

 
 

10. Wat is de organisatie van plan om het dalende aantal vrijwilligers aan te pakken?  
Bestuurder legt uit dat terugloop van vrijwilligers een logisch gevolg is van de huidige krappe 
arbeidsmarkt. Hij pleit voor meerdere soorten/typen vrijwilligerswerk en voor 
coördinerende vrijwilliger maar MEN wil dat niet.   



Een wervingscampagne wordt opgestart, de organisatie heeft hiervoor een 
communicatiebureau ingehuurd. 

 
 

11. Rondvraag  
11.1 Stichting JoU blijkt niet vertegenwoordigd te zijn in de Projectgroep Vrijwilligers. Actie: 

Irene neemt dit mee in de vrijwilligersraad. 
11.2 Voorzitter dankt allen en sluit het overleg  
 
 
 
 

 
==== 

 


