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Speerpunt voor 2017: Samen optrekken met 
het team voor de cliënt

Algemeen
In 2017 heeft de Vrijwilligersraad (VR) 6 maal vergaderd, waarvan 
2 maal met de Raad van Bestuur (RvB). Delegaties van de VR zijn 
o.a. aanwezig geweest/betrokken bij het bezoek van (voormalig) 
staatssecretaris Van Rijn, interview met Matthieu Weggeman i.v.m. 
toekomstige structuur Archipel, werving manager bedrijfsvoering, 
sollicitatieprocedure nieuwe leden van de RvB, werkconferentie 
met als doel: ideeën over werving, instroom en begeleiding van 
vrijwilligers

We namen afscheid van Josine Kroot, Kai Tchong en Chris van den 
Biggelaar wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn, 
Hille Adema en Nel van Roosendaal, wegens gezondheidsredenen 
en Leo Lempens wegens persoonlijke redenen.
Nieuwe leden zijn: Marijke Leurs, Désirée Driessen, 
Angelique van der Heijden, Hannie Klompers en Jan Wesenbeek. 
Voor Landrijt is er op 31 december een vacature.

Workshop Over grenzen
De door de VR geïnitieerde workshop ‘Over grenzen’ (omgaan met lastige situaties), gegeven door 
Stefan Klaassen met acteur, is dit jaar Archipelbreed aangeboden en goed bezocht; evaluatie begin 
2018.

Vrijwilligerstevredenheidonderzoek
Het Vrijwilligerstevredenheidonderzoek geeft de volgende score aan voor vrijwilligers van Archipel: 
tevredenheid (7.7), betrokkenheid (7.9) en bevlogenheid (8.2); een mooi resultaat.

Vrijwilligersuitje André Rieu
De Stichting Vrienden van Archipel heeft in 2017 de vrijwilligers uitgenodigd om een concert van
André Rieu bij te wonen in Maastricht met daaraan voorafgaand een uitgebreide maaltijd in een 
restaurant; dit is enorm op prijs gesteld door de vrijwilligers.

Themabijeenkomsten Samen optrekken met de vrijwilliger voor de cliënt
Op 9 en 16 november heeft de VR, net als vorig jaar, 2 bijeenkomsten georganiseerd in Eindhoven en 
Best met het thema ‘Samen optrekken met de vrijwilliger voor de cliënt’. De belangstelling (ruim 200 
personen) was groot en aanwezigen hebben genoten/werden  geraakt door het professionele optreden 
van de door de VR uitgezochte acteurs. De VR staat voortdurend stil bij de vraag hoe ze contact met de 
achterban kan optimaliseren.



Aanpassing vrijwilligersbeleid
Terwijl het voorheen zo was dat vrijwilligers ingezet werden ter ontlasting van vaste medewerkers, wordt 
nu aandacht besteed aan talenten en competenties van vrijwilligers om die vervolgens in te zetten waar 
ze goed tot hun recht komen; een win win situatie!

De VR maakt deel uit van de Eilandenraad
Ondanks de bevoegdheid “gevraagd en ongevraagd advies kunnen leveren” binnen dit gremium, anders 
dan de wettelijke bevoegdheid van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, ervaart de VR als 
een volwaardige gesprekspartner te worden gezien en heeft serieuze inbreng in het overleg.

Introductiebijeenkomsten
De VR heeft de introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers mede geïnitieerd.
Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en gewaardeerd door de nieuwe vrijwilligers.

Leden Vrijwilligersraad
Per 31 december 2017 zijn de volgende leden actief binnen de VR:

• Mw. Marijke Leurs (Kanidas/Nazareth)
• Mw. Désirée Driessen (Ekelhof )
• Mw. Hannie Klompers (Passaat)
• Mw. Angelique van der Heijden (Berkenstaete)
• Mw. Clazien van Leeuwen (Eerdbrand)
• Mw. Connie Niezing (Zuiderpark)
• Mw. Wies Schaeffers (Zuiderpark)
• Dhr. Jan Wesenbeek (Akkers)
• Dhr. Kees van Haaren, (Kanidas/Nazareth) waarnemend voorzitter
• Dhr. Jaap de Vos, (Dommelhoef ) voorzitter
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