Vergaderverslag Vrijwilligersraad (VR) Vita Amstelland - 3 oktober 2017.
Aanwezige leden: Mary Verhaar (vz), Elizabeth Fasol, Rob de Werker, Ed Dieckmann,
Harrie Pijnenborg, Paulien Spiering, Elly Ang, Elena Nabatova, Sjaak van der Linde
(gedeeltelijk), Ina Wisselink, Ab Brouwer.
Afwezig met bericht: Ed Dieckmann
Afwezig zonder bericht: Peter de Vries, Geert Kuiper, Tjerk Jaarsma
1. Mededelingen
Deze vergadering is 2 weken vervroegd, om opmerkingen/commentaar van de VR leden nog
te kunnen verwerken in de definitieve versie van het aanbestedingsdocument “Offerte PZO
Amstelveen/Aalsmeer” (zie punt 6).
Ed Dieckmann wordt sterkte gewenst i.v.m. de medische behandeling, die hij moet ondergaan,
namens de VR wordt een kaart gestuurd.
Voor Amstelveen-Midden zal Elizabeth Fasol zitting nemen in de VR, als vrijwilliger is zij
verbonden aan het wijkcentrum de Bolder.
Mary geeft dat zij contact heeft gehad met Jan Lans, voorzitter van de Cliëntenraad (CR). Een
nauwere samenwerking tussen CR en VR (zoals b.v. over-en-weer een permanente
vertegenwoordiger tijdens de reguliere vergaderingen) gaat voorlopig niet plaats vinden. In
mei 2018 vindt er opnieuw een gesprek plaats tussen de beide voorzitters om te zien of dit
standpunt moet worden aangepast. Wel is er afgesproken, dat er een uitwisseling plaatsvindt
van de vergaderverslagen.
2. Aanvulling agenda
Geen.
3. Stand van zaken Vita Amstelland
Ina geeft een terugkoppeling van de audit, die is uitgevoerd om de HKZ-certificatie te kunnen
continueren. Deze audit heeft een positief resultaat opgeleverd. Er zijn een 4-tal kleine
aandachtpunten (“minors”) gerapporteerd:
- borging van de verbeteringscyclus.
- vluchtroutes en implementatie van brandveiligheidseisen.
- aandacht voor de omgang met risico’s.
- implementatie van het vrijwilligersbeleid.
Verder wordt melding gemaakt van het klanttevredenheidsonderzoek (steekproeven), dat
uitgevoerd gaat worden door de Gemeente Amstelveen op de diverse locaties van Vita
Amstelland.
Sjaak geeft aan, dat men streeft naar een uniforme benaming van de diverse Vita Amstelland
locaties (nu is nog sprake van wijkcentrum, wijksteunpunt, etc.). Bij de overgang van Vita
Amstelland naar Participe Amstelland wordt dit zo veel mogelijk doorgevoerd.
4. Verslag vorige vergadering
Verslag vergadering dd. 5 september wordt goedgekeurd. Met dank aan Rob voor maken van
dit verslag.
5. Actielijst vorige vergadering
- Afspraak maken voor overleg rondom verschillen tussen betaalde krachten en vrijwilligers;
afspraak met Sjaak v. d. Linde is gepland op 6 oktober. Actiepunt vervalt.
- Gesprek tussen VR en CR (voorzitters) wordt gepland in mei 2018. Actiepunt aangepast.

6. Advies m.b.t. aanbesteding
Op verzoek van Sjaak v.d. Linden hebben de leden van de VR het concept van de het
document: “Offerte PZO Amstelveen/Aalsmeer” gelezen en van commentaar voorzien. Tijdens
de vergadering wordt er per hoofdstuk door Elena een inventarisatie van de op- en
aanmerkingen gemaakt. Een groot aantal suggesties van de VR leden zullen worden meegenomen in de definitieve versie van het document, met name de rol van vrijwilligers in de
diverse processen (daar waar relevant) zal in meer detail worden omschreven.
7. Relatie met BIG’s/Wijkplatforms
De discussie rondom de relatie van de VR met BIG’s/Wijkplatforms komt niet van de grond,
doordat er binnen de VR onvoldoende beeld en soms ook afwijkende meningen zijn over het
functioneren van de BIG’s en wijkplatforms in Amstelveen. Toelichtingen van Ina en Elena
geven weliswaar een beter beeld omtrent deze organen, maar nog altijd blijft er onvoldoende
informatie om een eventuele relatie met de VR te kunnen definiëren en/of beoordelen. Ina
zegt tot om nog een aantal documenten over het doen en laten van BIG’s en Wijkplatforms te
zullen distribueren.
8. Stand van zaken wijkwelzijnswerk.
Dit agendapunt staat standaard op de vergaderagenda van de VR, maar wordt vaak niet
verder behandeld door het ontbreken van een wijkcoach bij de VR vergadering. Dit
agendapunt is destijds toegevoegd, om de wijkcoaches per toerbeurt de gelegenheid te geven
om verslag te doen van het welzijnswerk in de wijk waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Elena
zal dit met de wijkcoaches bespreken en geeft aan dat zij één van de wijkcoaches zal
uitnodigen om bij de volgende VR vergadering aanwezig te zijn.
9. Stand van zaken projecten en centra
Amstelveen-Noord: Gebruikelijke activiteiten, geen bijzonderheden.
Amstelveen-Midden: Elly meldt dat de distributie van de Nieuwsbrief en dan met name de
gedrukte exemplaren, nog niet altijd vlekkeloos verloopt. De sociaal beheerders zouden hier
wellicht wat meer aandacht aan moeten besteden.
Amstelveen-Zuid: Naast Jan Willem Meij, is sinds kort ook Joyce Neij aangesteld als sociaal
beheerder in De Meent. In De Meent is een wervingsactie gestart voor BHV-ers.
Aalsmeer: Wijksteunpunt Meander is m.i.v. 1 sept a.s. verhuisd. De nieuwe locatie is binnen
de gebouwen van het verzorgingscentrum Kloosterhof en de nieuwe naam is: Wijksteunpunt
Het Hofplein. Er wordt nog gezocht naar een opvolger voor Rudolf Guldemond, als vertegenwoordiger in de VR.
Uithoorn: Geen mededelingen.
10. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen verdere vragen en de vergadering wordt om 17:35 uur gesloten.
Volgende vergadering: dinsdag 28 november 16:00 – 17:30 uur (Dr. Willem Dreesweg 2,
Amstelveen).
Lijst met actiepunten
Wie
Wat
Ed
Herzien van conceptbrief jeugd/jongerenwerk
Sjaak
Calamiteiten plan/procedures. Opleiding BHV-ers
Mary
Gesprek met Jan Lans over relatie VR/CR
Allen
Evaluatie realisatie doelstellingen Vrijwilligersraad

Wanneer
mrt. 2018
jan. 2018
mei 2018
sept. 2018

