Vergaderverslag Vrijwilligersraad (VR) Participe Amstelland - 16 januari 2018.
Aanwezige leden: Mary Verhaar (vz), Elizabeth Fasol, Rob de Werker, Harrie Pijnenborg,
Peter de Vries, Geert Kuijper, Tjerk Jaarsma, Ed Dieckmann, Paulien Spierings, Elly Ang
Casper Evers, Ab Brouwer.
Afwezig met bericht: n.v.t.
1. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen
2. Vaststellen agenda
De volgende aanvullingen zij ingebracht:
- “Burgers aan zet”; Ed en Rob hebben de indruk dat dit initiatief van de Gemeente
Amstelveen weinig gehoor vindt (punt 5b).
- “Training van vrijwilligers, die hulpverlenen”. Ingebracht door Mary (punt 8b).
- “Hoge werkdruk voor professionals en vrijwilligers”. Ingebracht door Ed (punt 8c).
3. Verslag vorige vergadering
Verslag vergadering dd. 28 november 2017 wordt goedgekeurd.
4. Actielijst vorige vergadering
Lijst wordt aangehouden.
5.

Stand van zaken projecten en centra
• Eindejaars feest: (11 december – Studio Aalsmeer). Er wordt door iedereen positief
gereageerd op dit evenement. Ondanks het zeer slechte weer waren er toch nog ca.
200 vrijwilligers aanwezig. Er zijn lovende woorden over de initiatieven om middels
gezamenlijk vervoer toch nog zoveel mensen op tijd in Aalsmeer te laten zijn. Bij een
volgende gelegenheid zou een door de VR aangewezen vertegenwoordiger een
bijdrage kunnen leveren bij de organisatie van een dergelijk evenement.
• Nieuwsbrief voor Vrijwilligers: de laatste editie was op het Open Hof en De Bolder
niet beschikbaar op papier. De persoonlijke distributie (Email) is nog niet volledig, maar
laat wel verbeteringen zien. Geen reacties n.a.v. de inhoud van de laatste editie.
• Aalsmeer: geen ontwikkelingen. De activiteiten-coördinator is vanwege revalidatie en
vakantie enige tijd niet aanwezig.
• Open Hof: De aanstaande verbouwing geeft nogal wat overlast; doordat er minder
ruimte beschikbaar is heeft dat consequenties voor de geplande activiteiten. De
aanwezige zaalruimte is desondanks wel volgeboekt.
• De Meent: Door het niet beschikbaar zijn van professionals (vacature/ziekte) bestaat
de indruk dat er terugloop is van activiteiten en nieuwe initiatieven (zie punt 5b). De
verhuur van zaalruimte verloopt goed. Voor de a.s. Olympische winterspelen wordt er
een gemeenschappelijke tv-ruimte ingericht.
• Westend: Er is een nieuwe assistent-beheerder aangesteld. De activiteiten, het aantal
bezoekers en de verhuur van zaalruimte vertonen een positieve trend.
• De Bolder: De activiteiten verlopen naar wens en dat geldt ook voor de verhuur van
zaalruimte. “Oma’s soep” is nieuw en trekt de nodige deelnemers.
• MOC: Doordat er in dit wijksteunpunt ruimte moest worden ingeleverd zijn ook de
activiteiten verminderd en er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De Buurtkamer, die op
dezelfde locatie is gevestigd is zeer actief en trekt veel bezoekers.
• Pluspunt: Activiteiten gaan hier voorspoedig. Vooral voor de nieuwe activiteiten (o.a.
koersbal) is veel belangstelling. De renovatie van de huisvesting is in voorbereiding.
• Uithoorn: In Uithoorn wordt druk gewerkt aan “Uithoorn voor elkaar”, een
samenwerkingsverband van 5 organisaties op het terrein van welzijn, maatschappelijk
werk, jongerenwerk en organisatie van activiteiten. Participe Amstelland is één van de
5 deelnemende organisaties. Middels een gemeenschappelijke aanpak en een
“centraal” loket wil men de bewoners van Uithoorn bereiken en ondersteunen daar

•
•

waar het nodig is. In de “Waterlinie” (Gezondheidscentrum) wordt een balie ingericht
voor “Uithoorn voor elkaar”.
Wijksteunpunt “Het Buurtnest” wordt afgestoten. Bilderdijkhof krijgt een opknapbeurt,
de voorbereidingen zijn gestart. Door ziekte is de sociaal beheerder niet aanwezig in
dit wijkcentrum, de nadelige gevolgen hiervan zijn merkbaar, ook voor de vrijwilligers.
Alleman + Middenhof: Informatie over deze locaties zal tijdens de volgende VRvergadering worden uitgewisseld.
Algemeen: Er bestaat onduidelijkheid over de verschillen tussen wijkcentra en
wijksteunpunten en de plannen van Participe om dit soort verschillen in toekomst op te
heffen. Voor de volgende vergadering zal dit op de agenda worden gezet en Elena
wordt gevraagd op dit punt een toelichting te geven. (Aktielijst)

5b. Burgers aan zet
Bij Ed en Rob leeft het idee dat het initiatief van de Gemeente Amstelveen “Burgers aan zet”
weinig weerklank vindt bij bewoners. Gebaseerd op hun ervaringen bij De Meent zien zij een
terugloop van nieuwe bewoners-initiatieven. Navraag bij andere VR leden laat zien, dat dit bij
andere wijkcentra/wijksteunpunten meestal niet het geval is. Ook Elena rapporteerde een
totaal aantal van 130 nieuwe initiatieven voor het gehele gebied Amstelveen. Alle VR leden
wordt gevraagd om bij de volgende vergadering een overzicht te geven van het aantal nieuwe
initiatieven, die in 2017 zijn opgestart in het centrum/steunpunt waarvoor zij verantwoordelijk
zijn (Aktielijst).
6. Stand van zaken Participe Amstelland
Casper Evers bericht dat de operatie rondom de naamswijziging van Vita Amstelland naar
Participe Amstelland succesvol verloopt. In 2018 is het 10 jaar geleden dat Participe van start
is gegaan. Dit 10-jarig bestaan zal in de loop van dit jaar worden gevierd. Momenteel wordt er
gewerkt aan de jaarverslagen over 2017, mogelijk wordt er een bijdrage gevraagd van de VR.
Casper komt hierop terug.
7. Vergaderschema 2018.
De vergadering gepland voor 27 februari vindt plaats in De Meent.
De vergadering gepland voor 10 april vindt plaats in Westend.
De VR-vergaderingen worden gehouden van 15:30 uur tot 17:30 uur. Bij uitzondering kan er
uitgeweken worden naar de avond (19:30 uur tot 21:30 uur).
8. Vergoeding van kosten gemaakt door vrijwilligers tijdens excursies.
Uit rondvraag blijkt dat er binnen de diverse wijkcentra/steunpunten verschillend wordt
omgegaan met het vergoeden van kosten, die door vrijwilligers worden gemaakt tijdens
excursies. Het betreft dan de vrijwilligers, die gevraagd worden om mee te gaan met de
genoemde excursies voor hulp aan/ondersteuning van de deelnemers. Dit n.a.v. een vraag
van Peter, die hij heeft gesteld in de VR-vergadering van 28 november j.l. Casper/Elena
worden gevraagd of er uniform beleid kan worden geformuleerd t.a.v. dit punt. (Aktielijst)
8b. Training van vrijwilligers, die hulp verlenen.
Mede naar aanleiding van de vraag van Mary is er een discussie over training van vrijwilligers.
En dan niet alleen voor vrijwilligers in de rol van hulpverlener, maar in principe voor alle
vrijwilligers. Casper zal inventariseren wat hiervoor de mogelijkheden zijn. (Aktielijst)
8c. Hoge werkdruk professionals en vrijwilligers.
Op de vraag van Ed wat er wordt gedaan om een (te) hoge werkdruk van professionals en
vrijwilligers te voorkomen, vertelt Casper dat dit ook wordt onderkend door het management
van Participe Amstelland. Om uitval van professionals zoveel mogelijk te voorkomen heeft
men daarom een vitaliteitsplan opgesteld. Wanneer dit werkt en professionals minder vaak
uitvallen ten gevolge van een te hoge werkdruk, dan zal dit een positieve uitwerking hebben
op de werkomstandigheden van de vrijwilligers.

9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen verdere vragen en de vergadering wordt om 17:40 uur gesloten.
Volgende vergadering:
Datum/tijd: dinsdag 27 februari 15:30 – 17:30 uur
Plaats: Wijkcentrum De Meent (Orion 3, 1188 AM Amstelveen)

Lijst met actiepunten
Wie
Wat
Ed
Herzien van conceptbrief jeugd/jongerenwerk
Elena
Allen
Casper/Elena
Casper
Sjaak
Mary
Allen
Mary

Verschillen wijkcentra/wijksteunpunten. En hoe
zijn de toekomstplannen wat dit betreft.
Overzicht nieuwe initiatieven (opgestart in 2017)
per wijkcentrum/wijksteunpunt.
Uniform beleid t.a.v. de onkostenvergoeding voor
vrijwilligers, die gevraagd worden deel te nemen
aan excursies.
Training van vrijwilligers (Inventarisatie van de
mogelijkheden).
Calamiteiten plan/procedures. Opleiding BHV-ers
Gesprek met Jan Lans over relatie VR/CR
Evaluatie realisatie doelstellingen Vrijwilligersraad
Evaluatie VR-vergaderingen

Wanneer
Agendapunt
27/02/2018
Agendapunt
27/02/2018
Agendapunt
27/02/2018
Agendapunt
10/04/2018
Agendapunt
10/04/2018
jan 2018
mei 2018
sept 2018
jun 2018

