Vergaderverslag Vrijwilligersraad (VR) Vita Amstelland - 28 november 2017.
Aanwezige leden: Mary Verhaar (vz), Elizabeth Fasol, Rob de Werker, Harrie Pijnenborg,
Peter de Vries, Geert Kuijper, Tjerk Jaarsma, Ina Wisselink, Casper Evers, Ab Brouwer.
Afwezig met bericht: Ed Dieckmann, Paulien Spierings, Elly Ang.

1. Mededelingen
In de toekomst zal in de vergaderingen van de VR het management van Vita Amstelland bij
toerbeurt vertegenwoordigd worden door Elena Nabatova en Casper Evers. Casper is
teamcoach voor de werkgebieden Aalsmeer en Uithoorn/Ouder-Amstel en nieuw bij Vita
Amstelland. Hij introduceert zichzelf en geeft informatie over de plannen binnen zijn
werkgebieden (verderop in dit verslag).
Door veranderende werkzaamheden is Ina niet langer beschikbaar ter ondersteuning van de
VR, zij zal dan ook niet langer deelnemen aan de vergaderingen.
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen en geen aanvullingen.
3. Verslag vorige vergadering
Verslag vergadering dd. 3 oktober wordt goedgekeurd.
4. Actielijst vorige vergadering
Op de lijst staan geen actiepunten met een plandatum gelijk aan de datum van deze
vergadering. Lijst wordt aangehouden.
5. Stand van zaken Vita Amstelland
Casper geeft inzicht in de stand van zaken en de plannen voor de werkgebieden, waarvoor hij
verantwoordelijk is.
Aalsmeer:
• Er zijn vergevorderde plannen om hier te starten met het project: “Eten in de wijk”. Een
project, dat mogelijk met hulp van het Schipholfonds, zich richt op het verbeteren van
de sociale samenhang in de wijk.
• Nadat er eerst een succesvolle pilot is uitgevoerd, is het besluit genomen om te starten
met huisbezoeken aan alle inwoners van de gemeente van 75 jaar en ouder. D.w.z.
deze leeftijdscategorie wordt schriftelijk gevraagd of een dergelijk huisbezoek op prijs
wordt gesteld. Doel is men name om eenzaamheid onder ouderen te onderkennen en
om hier wat aan te doen.
• Ook wordt er verder nagedacht om “Buurtcirkels” te organiseren. Een initiatief, waarbij
op een kleinschalige manier buurtbewoners met elkaar in contact worden gebracht om
elkaar te kunnen ondersteunen, daar waar dat nodig en mogelijk is.
• Er zijn plannen om in Aalsmeer met 3 lokale infopunten van de start te gaan. Het is de
bedoeling dat in elk van de 3 wijken weeklelijks een inloopspreekuur wordt gehouden
waar men terecht kan voor specifieke informatie omtrent de organisaties die actief zijn
op het gebied van zorg en welzijn.
Uithoorn:
• Er wordt gewerkt aan een project, waarbij bewoners, die dreigen om de aansluiting met
wereld om hen heen te verliezen, te (her)activeren. Langdurige werklozen kunnen o.a.
in deze categorie vallen. Via een “activeringsplek” bij een bedrijf of instelling wordt
geprobeerd mensen weer opnieuw in contact te brengen met hun directe omgeving.
• In het wijkcentrum Bilderdijkhof heeft de werkdruk een zodanige hoogte bereikt, dat dit
in, negatieve zin, afstraalt op de vrijwilligers. Dit wordt onderkent en er wordt gezocht
naar oplossingen.

6. Vrijwilligersbeleid binnen Participe.
Rob heeft vanuit de werkgroep, waarin hij zitting heeft, een verslag gedistribueerd over de
discussie rondom het toekomstige vrijwilligersbeleid binnen Participe. Aan de VR leden is
gevraagd om hier hun mening en/of commentaar op te geven. De vergadering is van mening
dat de werkwijze van VR Vita Amstelland, zoals deze recent is vastgelegd in het document:
“Taken, bevoegdheden en organisatie” van waarde is en als zodanig ook moet worden
ingebracht en verdedigd in de “Participe brede” discussie over het vrijwilligersbeleid. Rob
vraagt opnieuw naar reacties van individuele VR leden n.a.v. het door hem gedistribueerde
verslag.
7. Evaluatie VR-vergaderingen
Binnen de VR leden bestaat een behoefte om de wijze waarop de laatste maanden
vergaderingen zijn georganiseerd en verlopen te evalueren om te zien of op dit punt de VR de
juiste weg is ingeslagen. Sommige VR leden zijn van mening dat de vergaderingen wel erg
zakelijk zijn en dat er geen tijd is voor een meer informele uitwisseling van ervaringen. Ook de
vergaderlocatie (Hoofdkantoor Vita Amstelland) geeft weinig binding met de werkomstandigheden van de gemiddelde Vita vrijwilliger. Er wordt besloten om de vergadertijd met 30
minuten te verlengen. En bij toerbeurt, s ‘avonds een vergadering te houden in één van de
wijkcentra. De vergaderingen in het kantoor van Vita Amstelland (Dr. Willem Dreesweg 2,
Amstelveen) zullen worden gehouden van 15:30 tot 17:30 uur. Bij een vergadering in een
wijkcentrum zal ook de desbetreffende wijkcoach worden uitgenodigd. Mary zal contact
opnemen met wijkcoaches/wijkcentra om e.e.a. te organiseren. Medio 2018 (actielijst) zal er
opnieuw een evaluatie zijn van de wijze waarop VR-vergaderingen worden georganiseerd.
8. Stand van zaken wijkwelzijnswerk.
Dit agendapunt is niet behandeld.
9. Stand van zaken projecten en centra
Dit agendapunt is niet behandeld.
10. Vergaderschema 2018
Het voorstel voor de vergaderdata voor 2018 wordt aangenomen. Het definitieve schema is
toegevoegd aan dit verslag. Vergaderlocaties worden nog nader bepaald (zie punt 7).
11. Rondvraag en sluiting
Mary deelt mee, dat Vita Amstelland heeft besloten dat alle leden van de VR, met ingang van
2017, in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding. De VR leden geven de voorkeur
aan de uitbetaling van deze vergoeding in december.
Peter geeft aan dat de discussie over een eventuele onkostenvergoeding voor vrijwilligers, die
worden gevraagd om mee te gaan met excursies, uitjes of id. nog niet is afgerond. Mary zegt
toe hier in de volgende VR-vergadering op terug te komen.
Er zijn geen verdere vragen en de vergadering wordt om 17:40 uur gesloten.
Volgende vergadering: dinsdag 16 januari 15:30 – 17:30 uur (Dr. Willem Dreesweg 2,
Amstelveen).
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