
 

 

Bijlage 6: Jaarverslag vrijwilligersraad 

 

Algemeen 

De vrijwilligersraad is een formeel overlegorgaan met een eigen reglement. Zij werkt samen met de 

raad van bestuur. 

De belangen van de vrijwilligers van Norschoten zijn in 2019 behartigd door de vrijwilligersraad. 

Dit gebeurde door het meepraten met en het adviseren van de bestuurder, over het ontwikkelen en 

uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. 

 

De vrijwilligersraad heeft als taak om voorwaarden te scheppen voor het optimaal kunnen 

functioneren van de vrijwilligers. Dit werd onder andere. gedaan door het aandacht besteden aan 

deskundigheidsbevordering, goed inwerken van nieuwe vrijwilligers en duidelijk zijn over de 

verantwoordelijkheden. Daarnaast werd er toezicht gehouden op het vrijwilligersbeleid. 

 

De vrijwilligersraad bestond per 1 januari 2019 uit acht leden. 

 

In het verslagjaar heeft de vrijwilligersraad afscheid genomen van twee leden. Zij zijn respectievelijk 

vijf en negen jaar lid geweest van de vrijwilligersraad.  

 

Nieuwe lid  

Met ingang van 2 december 2019 is er ook weer een vertegenwoordiger voor de dagbehandelingen 

en de Kweekweg. 

 

Aantal vergaderingen  

De vrijwilligersraad kwam vier keer bij elkaar. Tevens was een afvaardiging van de raad aanwezig bij 

het gezamenlijk pverleg met de raad van toezicht, de bestuurder, ondernemingsraad, cliëntenraad en 

de leidinggevenden.  

 

Secretariële ondersteuning 

Met ingang van 2 maart 2019 ondersteunt de coördinator vrijwilligers de VR bij het notuleren van de 

vergaderingen. 

 

Overleg vrijwilligersraad met de bestuurder en raad van toezicht 

De bestuurder heeft het overleg met de VR gedelegeerd naar het hoofd welzijn en vrijwilligers. 

Deze samenwerking verloopt constructief en plezierig. De voorzitter van de VR en de bestuurder 

hadden eenmaal overleg. 

Daarnaast had de voorzitter eenmaal overleg met de voorzitter van de raad van toezicht. 

In alle overleggen is goed te merken dat het welzijn van de vrijwilligers en de voorwaarden 

waaronder zij werken een groot goed zijn binnen Norschoten. 
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Contact achterban 

Dit gebeurt op locatie door de leden van de vrijwilligersraad. In de meeste situaties tijdens de 

vrijwilligersbijeenkomsten en ook in de wandelgangen.  

Het blijkt, dat het onderhouden van contact niet altijd gemakkelijk is, vanwege het feit dat veel 

vrijwilligers hun collega’s niet regelmatig zien. Om te weten wat er bij de vrijwilligers als groep leeft 

en speelt, worden de notulen van de bijeenkomsten van de contactpersonen vrijwilligers besproken 

op de vergaderingen. Ook in de nieuwsbrief voor vrijwilligers presenteert de VR zich. 

 

Onderwerpen die besproken zijn gedurende de vergaderingen 

• Waardigheid en trots en de rol van de vrijwilliger in het netwerkberaad  

• Scholing voor vrijwilligers: welke onderwerpen spreken aan, hoe kun je scholing het beste 

organiseren 

• Introductiemap voor en introductiegesprek met vrijwilligers 

• Inhoud en frequentie van de vrijwilligersnieuwsbrief 

• Wensen van en verbeterpunten voor de jonge vrijwilligers 

• Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 

• Verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht stellen voor alle vrijwilligers 

• Nieuwe taakomschrijving voor vrijwilligers van de revalidatieafdeling 

• Het spanningsveld tussen vrijwilliger en professional 

• Vertrouwenspersoon 

• Vrijwilligersvergoeding (gast Geke Vrijen) 

• Ervaringen van de leden van de VR op hun eigen locatie 

• Praktische punten met betrekking tot het werken als vrijwilliger 

• Profilering van de vrijwilligersraad 

 

De vrijwilligersraad ziet het komende jaar positief tegemoet. Zij gaat door met het profileren van de 

raad en het vertegenwoordigen van alle vrijwilligers. 

Daarnaast gaat het zoeken naar een afvaardiging voor de VR voor de locaties Elspeet en Garderen 

onvermoeid door. 

 

 

 

 


