
Jaarverslag Vrijwilligersraad Archipel 2019 
 
Speerpunt voor 2019: de rol van de toekomstige vrijwilliger 
 
Algemeen 
De Vrijwilligersraad vertegenwoordigt ruim 1.400 vrijwilligers.  
In 2019 heeft zij 8 maal vergaderd, waarvan 3 maal met de Raad van Bestuur 
en 1 maal met de Raad van Toezicht. 
 
In 2019 heeft de Vrijwilligersraad (VR) afscheid genomen van Jaap de Vos, 
voorzitter VR. De voorzittersfunctie is overgenomen door Désirée Driessen. 
Kees van Haaren heeft de functie plaatsvervangend voorzitter overgedragen 
aan Wies Schaeffers. 
Tot april 2020 blijft Kees van Haaren als afgevaardigde van Kanidas plaats 
nemen in de VR. 
 

Leden Vrijwilligersraad op 31-12-2019 
              Naam                                                                            Functie 

Désirée Driessen Voorzitter, Ekelhof 

Wies Schaeffers Plaatsvervangend voorzitter, 
Fleuriade 

Kees van Haaren Kanidas 

Hannie Klompers Passaat 

Jan Wesenbeek Akkers 

vacature Nazareth 

Connie  Niezing Gagelbosch 

Willem Buurke Landrijt 

Clazien van Leeuwen Eerdbrand 

  

vacature 
(per 1-1-20 Henk Plugers, Toine 
van Dongen) 

Dommelhoef 

vacature  Berkenstaete 

Annemiek Manders Notulist 

Annemiek Olthuis Ambtelijk secretaris 

 
 
 
De VR neemt deel aan de Eilandenraad, de Archipelgroepen “het 
Kwaliteitskompas” en “Bruggenbouwers”. 



In mei was er een Archideeldag voor vrijwilligers. Deze is bezocht door ruim 
200 vrijwilligers. Op initiatief van de VR worden de Archideeldagen in 2020 
gezamenlijk gehouden voor medewerkers en vrijwilligers.  
 
Visiedocument  
Om goed in beeld te krijgen hoe het toekomstige vrijwilligerswerk zich zou 
kunnen ontwikkelen binnen Archipel, heeft de Vrijwilligersraad in 2019 een 
visiedocument opgesteld. 
Dit is gedaan aan de hand van het Meerjarenplan dat door de Raad van Bestuur 
is vastgesteld. 
 
Aan de hand van dit visiedocument heeft de VR de volgende plannen 
ingediend; deze zijn vervolgens gehonoreerd. 
 

- Inventariseren en invoeren van competenties van vrijwilligers. 
In het (nieuwe) personeelsinformatiesysteem wordt de mogelijkheid 
gecreëerd om de competenties van vrijwilligers inzichtelijk te maken en 
daarop te kunnen zoeken. 
 

- Flexpool: inzet van vrijwilligers op incidentele vraag en projectbasis 
Vanuit de kwaliteitsgelden mag hiervoor een nieuwe medewerker  
worden aangetrokken voor 8 uur per week. 
 

- Zorgen dat iedere vrijwilliger weet wie zijn/haar contactpersoon is. 
Dit is opgepakt door de vrijwilligerscoördinatoren. In de eerste helft 2020 
worden hiervan de eerste plannen/resultaten verwacht. 
 

- Er is goedkeuring verleend om een kookworkshop te organiseren voor 
vrijwilligers die op een afdeling (gaan) koken. 
De kookworkshop wordt in 2020 ontwikkeld en gegeven. 
 
 

Archipel Academie 
In 2019 is het aanbod van de Archipel Academie uitgebreid met de volgende 
workshops voor vrijwilligers: Een training over basiskennis dementie en een 
training over agressie en probleemgedrag, workshop transfers: begeleiden 
van cliënten met rollators en in een rolstoel, een informatiebijeenkomst over 
slikken en verslikken, workshop handmassages, workshop samenwerking en 
communiceren en een informatiebijeenkomst over Power: Veerkracht op 
leeftijd. 


