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Verslag (definitief) 

van het tweede overleg van de Vrijwilligersraad (verder: VRW) van ‘De Wilg’ 
 
Datum:  13 september 2017 
Plaats:  Mecklenburglaan 3 - 5, Utrecht 
Aanvang:  16:00 uur 
Aanwezigen: Nicole de Jonge (NdJ) 
   Charlotte Thoolen (CT) 
   Daniël van Son (DvS) 
   Bart van Waalwijk van Doorn (BvW) 
   Foka Slagman (FS) 
   Wendy de Rooy (WdR) 
   Robert van de Pas (RvdP) 
 
Afwezigen:  Gerald Scheepmaker 
 
Verspreiding: Leden VRW, NdJ, CT. 
 
 

1. Opening en mededelingen 
a. GS heeft voor vandaag afgezegd. SdV en DK hebben aangegeven 

niet verder te gaan als lid van de VRW. 
b. Alvorens met het eigenlijke overleg te starten wordt stilgestaan bij 

de opzeggingen. De indruk bestaat dat ‘men’, in weerwil van wat 
in de eerste vergadering daarover is aangegeven (zie verslag 
terzake onder punt 1c) opziet tegen de belasting en tijdbesteding. 
De minimale inzet is: bijwonen van de vergaderingen, lezen van de 
stukken en daarover de mening geven. Verder kan elk lid naar 
eigen inzicht (veel) meer tijd aan de uitwerking van vraagstukken 
die voorliggen bij de VRW. 

c. Het huidige vergaderschema (1 x per 6 weken) wordt als te 
ambitieus ervaren. Er wordt besloten voortaan 4 x per jaar aan het 
begin van elk kwartaal te vergaderen. NdJ en/of CT zullen dan 
aansluiten. Robert pas het vergaderschema aan. 

2. Vaststelling agenda 
a. Geen opmerkingen. 

3. Verslag eerste overleg 
a. Geen opmerkingen. 

4. Actielijst 
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a. Zie bijgevoegde actielijst. 
5. Verdieping onderwerpen, vaststelling prioriteiten 

a. Website De Wilg. CT zal te zijner tijd het concept van de nieuwe 
website voorleggen de VRW. De leden van de VRW geven daarop 
hun mening. Attentie vwb de juistheid van de via de website 
aangedragen informatie. 

b. Toegankelijkheid. Leden VRW zullen de door hen opgemerkte 
onvolkomenheden doorgeven aan De Wilg (CT) 

c. Drukte bij de vrijwilligers. De opkomst bij 
voorlichtingsbijeenkomsten is laag. De vrijwilligers hebben daar 
gewoonweg onvoldoende tijd voor. E-learning zou een uitkomst 
kunnen bieden. Verder zouden de bijeenkomst anders 
georganiseerd kunnen worden. WdR maakt voorstel. CT zoekt 
huidig beleid en zend dat rond aan de VRW 

d. Achtergrondinformatie over de organisatie zelf, 
financieringsstructuren, begroting ed. CT stuurt vrijwilligersbeleid 
rond. 

e. Interne vacaturebank om mensen naar betaald werk te brengen. 
De afstand tussen de bezoekers en vrijwilligers van De Wilg en 
betaald werk wordt als te groot ervaren. In feite is WIJ 3.0 hierin 
het aangewezen intermediair. De Wilg zou mogelijk een spreekuur 
op dit thema kunnen invoeren. DvS neemt contact op met WIJ 3.0 
en schrijft zijn bevindingen op. 

f. Nieuwe bezoekers, nieuwe activiteiten, menging van 
leeftijdsgroepen. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers loopt 
op. In sommige gevallen is de inzet van combinatie van vrijwilligers 
en de bezoekers niet optimaal. Er wordt al zoveel mogelijk 
gestreefd naar inclusie: activiteiten gezamenlijk met bewoners en 
wijkteams. Abrona is hierin ook actief. Sociaal makelaars bij de 
Buurtteams kunnen hierin ook een rol spelen. De Wilg zal vooral 
moeten profileren op de breedte van de activiteiten. Het gaat niet 
hoofdzakelijk om de ‘beperkingen’ maar juist over gedeelde 
interesses. BvW, FS en CT vormen projectgroepje. Eerste actie is 
inventariseren van wat er nu al bij De Wilg loopt op dit vlak. 

g. Akoestiek gymzaal. Dit onderwerp krijgt geen prioriteit 
h. Werving nieuwe vrijwilligers. Robert maakt een voorstel met 

daarin aandacht voor screening, kwaliteit, inzet expertise van 
bedrijven en instellingen, inzet vrijwilligers op ‘anderssoortige’ 
activiteiten en meer gericht werven (met inachtneming van de te 
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bemensen activiteiten). WdR benaderd RTVU over de 
mogelijkheden om een item door hen te laten maken. 

i. Extra activiteiten. Zie 5h. 
j. Hoe vertegenwoordigt de VRW de vrijwilligers. Belangrijk 

aandachtspunt. BvW maakt een opzet en stuurt deze rond. VRW, 
NdJ en CT geven daarop reactie. 

6. Taakverdeling, planning 
a. Er wordt geen ‘datum gereed’ aan de acties gehangen. 
b. Taakverdeling. Zie verslag en actielijst. 

7. Wvttk / rondvraag 
a. Geen opmerkingen 

8. Sluiting 
a. Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit RvdP de bijeenkomst. 


