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Notulen Bijeenkomst NIO Groot –  30-6-2021 – in De Stolp 

Notulen door Bas Timmen (gemeente), nabewerkt door Eef 

1. Welkom en mededelingen 

Huub: Na lange tijd afwezigheid weer bijeen. Geen mededelingen. 

2. WTBR 

Het verhaal gaat dat een aantal bestuursleden (vooral penningmeesters) nav. WTBR hun 

werkzaamheden al hebben opgezegd uit angst voor consequenties. Voor zover bekend ging 

het niet over NIO-organisaties. Het gaat in essentie om een transparante en eerlijke wijze 

van omgaan met je vereniging als bestuur. Toch wordt het gevoel als heftig ervaren binnen 

de zaal. Is er behoefte aan expertise over WTBR voor de volgende bijeenkomst ?  

Ja, de meeste aanwezigen zeggen hieraan behoefte te hebben. 
 

In het algemeen lijkt de WTBR voorlopig geen probleem op te leveren voor bestuurders van 

organisaties die collegiaal besturen en de belangen van de organisatie voorop stellen zonder 

tegenstrijdige belangen, met enkelvoudig stemrecht en duidelijkheid en goede regelingen 

voor oa  bestuurs-opvolging en financiële verantwoording. Statuten moeten wel binnen 5 

jaar worden aangepast aan de nieuwe wettelijke regels 
 

Zie ook: www.galant.nl/actueel/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr/ 

 

3. Het jaar van de vrijwilliger (2021) (oa over werving vrijwilligers) 

Wat kunnen we daarin als NIO betekenen ? 
 

Het Kernteam (Eef) vertelt: Het initiatief vanuit landelijke overheid biedt kansen voor 

activiteiten en mogelijkheden om extra ondersteuning voor werving van vrijwilligers te 

krijgen via de gemeenten. ’s-Hertogenbosch heeft budgettaire ruimte om voor organisaties-

met-vrijwilligers bij te dragen in kosten van extra en van creatieve wervingsactiviteiten en/of 

-materialen. De meeste van de aanwezige NIO-organisaties bevestigen tijdens de coronatijd 

vrijwilligers kwijt te zijn geraakt en nog geen zicht te hebben op nieuwe aanmeldingen.  

Marga de Leeuw: De subsidie van het Rijk (Steunpakket sociaal en mentaal welzijn) is 

vrijgegeven aan de gemeente. Dit gaat uit naar bepaalde thema’s, maar ook richting het 

werven van vrijwilligers richting de toekomst. Het moet aantrekkelijker gemaakt worden, 

dus wanneer er vanuit het NIO goede ideeën zijn of behoeften (besturen van verenigingen 

en vrijwilligerswerving) dan kan dit gecommuniceerd worden. In de vorm van een subsidie 

(bedrag komt in week na 30-6-2021), op voorwaarde van ideeën. 
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NIO heeft in het verleden een enquête gehouden over vrijwilligerswerving. Destijds lukte het 

de meeste organisaties redelijk om in hun vrijwilligers-behoefte te voorzien.  

Oproep: Geef daarom ajb. via e-mail (info@nio-shertogenbosch.nl) aan wat voor ideeën je 

hebt om nu extra vrijwilligers te werven en wat voor budget daarvoor nodig is. NIO overlegt 

dan zsm met de gemeente ’s-Hertogenbosch welke initiatieven worden gehonoreerd en met 

welke bedragen. 

 

Tips voor werving vrijwilligers (van verschillende aanwezigen):  

* Maak gebruik van de vrijwilligers-vacaturebanken van oa. Galant en NL Voor elkaar. 

* Als jullie werken met 1op1-maatjes en daarover nog geen contact hebben gehad met   

   Galant, neem dan snel even contact met hen op (info@galant.nl) voor eventuele deelname  

   aan de speciale 1op1-maatjes-wervingscampagne, die in september start (eerste fase 

gericht  

   op pakweg 18- tot 30- jarigen, daarna volgende categorieën. 

* Maak gebruik van lichamelijk gehandicapten, die vaak volop willen en van alles kunnen. Via  

   Roos van Gehandicaptenplatform ‘s-Hertogenbosch: 06 3816 5990 of  

   kantoor@gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl 

* Probeer studenten een stageplaats aan te bieden via de Bossche HBO- en MBO-

opleidingen of  probeer via hun stagebureaus ook oproepen voor vrijwilligers te doen via 

de onderstaande links of gewoon via de telefoon: 

   - https://www.avans.nl/bedrijven-en-instellingen/stages-en-opdrachten 

   - https://goto.fontys.nl/stagevoorbedrijven/default.aspx  

   - KW1 Bureau Bedrijven & Relaties via ons formulier  

      https://www.kw1c.nl/volwassenen-werkgevers/interesse of via 073 - 624 99 80. 

   - via andere stagebureaus 

* WEP (WerkErvaringsPlaatsen) en andere Maatschappelijke Stages geven de mogelijkheid 

om  

   mensen met behoud van uitkering als vrijwilliger in te zetten, niet alleen voor een korte  

   stage, maar mensen die vaak blijven plakken. 

* De Beursvloer – dit jaar op 18 november -wordt ook als mogelijkheid genoemd voor 

werving. 

   Iemand anders stelt voor dat de NIO-organisaties zich daar gezamenlijk positioneren.  
 

Een eventuele Brede Bossche Vrijwilligersmarkt, waarover we eerder hebben gesproken is 

onlangs nogmaals besproken met oa. Galant. Het zou nu kort na de corona-lockdown een 

ideaal moment zijn, maar het lijkt erop dat die markt op zijn vroegst in het voorjaar van 2022 

zal plaatsvinden. De aanwezige NIO-organisaties geven aan zo’n vrijwilligersmarkt erg 

belangrijk te vinden.  
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4. Hoe gaat het met iedereen?  - M.b.t. vrijwilligers, financiën en bestuur?  

A. SAS Actieve Senioren – Activiteiten voor 55+’ers. Sluiting was lastig. Ruimtes waren te 

klein voor bijeenkomsten. Uiteindelijk wel een aantal activiteiten kunnen organiseren in 

een grote zaal. Dat ging bijna continue door, maar veel groepen (in noord in de BBS) 

hebben gewoon stilgelegen. In september wordt verwacht dat het weer gaat lopen. En 

het probleem is: komen de mensen nog? Hoe gaat het er straks allemaal uitzien?  
 

Waren er genoeg vrijwilligers? De vrijwilligers zitten thuis en komen hopelijk straks weer. 

Als stichting hebben we wel een bijeenkomst gehad om vrijwilligers te vragen en daar 

zijn wel meer mensen uitgekomen. Nu willen we een aantal tijdelijke activiteiten 

(kortstondig) organiseren en die nieuwe vrijwilligers inzetten aldaar. Normaliter geen 

programma tussen juli en september. Wel de zomerschool ook. De behoefte is er wel 

wordt ervaren.  

Wat voor activiteiten? En hoe wordt het bekostigd?  Er is onderscheid tussen docenten 

en vrijwilligers.  Boekbinden, Engels/Frans en Duitse les, speksteen bewerken worden bv 

door docenten gegeven en die krijgen een docentenbedrag per uur (ongeveer 25 uur). 

Dit wordt gedeeltelijk met subsidie betaald en er is een eigen bijdrage per deelnemer. 

Vrijwillige begeleiders krijgen 5 euro per uur. Ja wij hebben ook een cursus 

bloemschikken, dat doet iemand wel enigszins vrijwillig, maar 5 euro per uur is 

standaard.  

B. Steunpunt Zelfhulp – 43/44 zelfhulp lotgenotengroepen. Wij zijn corona doorgekomen. 

Eerste twee maanden gesloten. Daarna via Zoom verdergegaan. Maar wel andere 

groepen ook. Verschillende mensen hadden terugval (verslavingsgroepen), dus hebben 

met gemeente gesproken om een protocol op te zetten om bepaalde groepen toch weer 

samen te laten komen. De rest begint vanaf september weer. Normaliter is er een lokaal 

waar 60 personen in kunnen en nu is de capaciteit wat kleiner. Dus we hobbelen door.  

 

C. Bij Katrien, Eerste maanden ook dicht geweest. Alles opnieuw ingericht op 1,5mtr. 

Daarna een beperkt aantal mensen kwijt geraakt. Door creativiteit hebben we de boel 

laten functioneren. Tijdens corona hadden we kwetsbare mensen die vrijwilligerswerk 

wilden komen doen. Daar leveren we nu maatwerk voor om iedereen een plek te geven. 

Daar is ook behoefte aan. Inmiddels loopt bijna alles weer, maar er zijn wat mensen 

vertrokken. Moeilijkheden door gemis aan inkomsten van verhuur ruimtes en horeca en 

hoe nieuwe activiteiten nu weer gaan starten. Hoe gaat alles weer lopen? Mensen 

vinden het erg spannend allemaal. Er is ook een nieuw communicatieteam opgezet en 

binnen één maand waren er 4/5 vrijwilligersvacatures gevuld.  

 

D. Zonnebloem, in Den Bosch zijn er zeven afdelingen. Hebben moeten stoppen, maar er is 

in september wel een lunch geweest in Plein Oost. Daar mag zelf koffie en thee gezet 

worden (goedkoper). In december zijn er kerstpakketten rondgebracht en ook met 

Pasen. Naderhand nog verschillende acties. Eind juli hopelijk ook weer een lunch om 
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fysiek bij elkaar te komen. Qua financiën zitten we prima, verkoop van loten, sponsoring 

en landelijke stichting dragen bij.  

 

E. Fietsmaatjes, Zijn een tijd geleden begonnen met fietsmaatjes. Vaak zijn het mensen die 

niet meer kunnen fietsen, maar het wel leuk vinden. Via het gemeentelijke initiatieffonds 

waren twee fietsen aangeschaft, matches waren gemaakt en die hebben we gezegd dat 

ze mogen blijven fietsen. Maar de corona-tijd hebben we goed benut omdat er in elke 

wijk in Den Bosch wel een duofiets is en ook extra financiën vanuit het gemeentelijke 

steunfonds Corona zo’n tien extra fietsen gekocht. Inmiddels loopt het erg goed. Er is 

enorme behoefte aan vrijwilligers. Wat als je een lekke band krijgt? Dat is allemaal 

geregeld.  

 

F. Kleding & speelgoedbank. Zijn erg lang dicht geweest omdat het een winkelfunctie 

betrof. De inname van goederen en herstel is wel doorgegaan. Door de overheid werd 

het wel beschouwd als vitale winkel. De achterstanden zijn inmiddels bijgetrokken die 

waren ontstaan tijdens Corona. Zitten aan de Kooikersweg en hebben daar vier 

winkelpanden, maar dat wordt gesloopt (waarschijnlijk volgend jaar). Dus aandachtspunt 

is een nieuwe ruimte, mag ook over een aantal jaar pas. Hebben geen grote subsidies, 

maar voornamelijk donaties. Er is geen reserve om een ruimte te kopen dus als er 

iemand binnen het NIO een mogelijkheid heeft, deel dat graag. Voorzien gezinnen met 

een beperkte beurs van kleding en speelgoed. Vanuit doorverwijzing wordt dit geregeld 

(via huisarts, Humanitas en Voedselbank).  

Voorstelrondje alle aanwezige organisaties 

 Autismecafé heeft platgelegen het afgelopen jaar. Het is door en voor ouders, zelf 

ervaringsdeskundigen. Zaten voorheen in de Hub, nu in het stedelijk V.S.O. in Rosmalen. 

Kijk eventueel op Facebook voor meer informatie.  

 Bij Katrien is een stichting die voor verbinding wil zorgen. Organiseert activiteiten die 

contact tussen inwoners faciliteert. 

 Steunpunt Zelfhulp heeft nog een opmerking over Farent, die zeiden dat deze organisatie 

bij het NIO hoort.  

 Zonnebloem doet veel huisbezoeken. 

 ’s-Hertogenbosch in Dialoog is aanwezig, die organiseren 40 dialoogtafels per jaar. 

Morgen is er een in de wijk West. Vanaf september komt er weer een nieuwe reeks 

dialoogtafels. 

 Het hobbyhuis, voorheen wijkwinkel West (Kruiskamp). Daar is een werkplaats. Mensen 

zochten naar dagbesteding. Er worden kaarten gemaakt of geschilderd. De doelgroep is 

mensen die zoeken naar een dagbesteding, maar niet persé met een handicap. Het 

grootste probleem is dat er geen vakmensen als vrijwilligers worden geworven. Er zijn 

ook mensen die koken of muziek maken. Het is vooral een ontmoetingsplek. Het 

technische verdwijnt een beetje, maar blijven doorgaan. Na corona is er wel minder 

animo. 
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 Stichting Door- en Voor. Voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. 

Mensen mogen daarover vertellen of vrijwilliger worden zodat zij cursusbegeleider 

worden of voorlichtingen doen. Organiseren ook trainingen over herstel en zelfregie.  

 Stichting BijnaBaantjes, wil voor iedere jongere een baantje. Zo is er Jeppe en die kan op 

ieder feestje sfeer komen brengen met een optreden. Ook FirstJobs is er, een 

programma ter promotie. Wellicht een tip om contact op te nemen met stichting 

Streetcats.  

 Gehandicaptenplatform, zijn belangenbehartigers (vrienden van informele 

ondersteuning). We proberen de term handicap te bespreken. We zijn heel erg blij met 

de inclusieagenda ‘handicap’ omdat achter het woord meer schuilt dan alleen een 

beperking. Mensen mogen niet over het hoofd worden gezien die een handicap hebben. 

Zijn blij met het NIO omdat het een plek is waar je andere mensen kan ontmoeten die 

hetzelfde beleven.  

 Stichting NAH & Stichting Lotgenotencontact niet aangeboren hersenletsel. Komen 

regelmatig samen.  

 Theehuis op de begraafplaats in Orthen hebben ongeveer 25 vrijwilligers. Werken altijd 

met z’n tweeën. Zijn er voor de bezoekers van de begraafplaats, omdat er mensen zijn 

die regelmatig een graf bezoeken en behoefte hebben aan een praatje. Gesloten tijdens 

Corona, hebben maar plek voor zes mensen op het terras. Met meer mensen zou er ook 

minder aandacht zijn. Vaste lasten gingen door tijdens corona en geen inkomsten.  

 Café Brein, themabijeenkomsten over niet aangeboren hersenletsel.  

 De Luisterlijn, Bossche vestiging van de landelijke vrijwilligersorganisatie, waarbij 

iedereen die daaraan behoefte heeft via telefoon en chat dag en nacht terecht kan voor 

een luisterend oor. 

 Stichting Ismes, is een centrum voor herstellende verslaafden. Inloophuis in Den Bosch. 

We willen mensen ondersteunen die herstellende zijn om een zinvol leven te laten lijden. 

Een plek om samen te komen, verschillende activiteiten (yoga, wandelen) en sinds 2012 

actief.  

 

5. W.V.T.T.K.  

 Oproep: Vóór corona waren er tijdens de NIO-bijeenkomsten steeds pitches om je 

organisatie te presenteren. Wie wil dit voor een volgende keer doen?  

Graag aanmelden bij het kernteam (info@nio-shertogenbosch.nl) . 

 

De Wmo-adviesraad heeft al aangegeven binnenkort ook een keer een presentatie te 

willen geven over hun Werkzaamheden 

 

 Oproep: Enkele leden van het NIO-kernteam hebben sinds eind 2018 ervaringen 

opgedaan om als vertegenwoordiger van de NIO-organisaties aanwezig te zijn bij de 

casuïstiek-besprekingen van Buurtteams. Zij bereiken daarmee dat de buurtteams meer 

bekendheid krijgen met de NIO-organisaties en dan voor bv. begeleiding van kwetsbare 
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mensen de keuze voor een van onze informele organisaties mogelijk maken. Heftige 

casussen worden wel altijd naar de formele zorg verwezen. 

We denken dat er binnen de NIO-organisaties best enkele mensen zijn, die regelmatig bij 

zulke besprekingen onze belangen prima zouden kunnen behartigen en zich zo ook extra 

inzetten voor de mensen die onze begeleiding nodig hebben. Huub Geurtsen kan je meer 

vertellen over het hoe en wat. Als je misschien mee wil doen: info@nio-

shertogenbosch.nl . 

 

Huub wenst allen een fijne avond.  

Het verslag van vandaag wordt per mail gestuurd aan alle aangemelde organisaties en 

vrienden van het NIO en natuurlijk kun je per mail ook de uitnodiging voor de volgende 

bijeenkomst op 16 september van 17.00 – 19.00 uur tegemoet zien. 
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