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Notulen NIO-Groot Bijeenkomst 15 september 2021 

Door Brigitte – bewerkt door Eef 

Aanwezigen: 
Marjohn van de Ven, Ellen de Roos, Manita Rovers, Joop Castelijn(en collega), Ella Snijders, Mieke 
Verberne, Marga de Leeuw, Henny van den Bogaard, Yvonne Berkers, Imke van Dillen, Frans 
Leenders, Jaap Croonen, Eef Aarts, Fia de Vos en Brigitte van den Bergh. 
 

Welkom 
Een warm welkom met koffie, soep en luxe broodjes. Dagvoorzitter Fia heet iedereen welkom. We 
hebben vandaag een kleinere groep nu de dag moest worden verzet . 
 
Let op ! Tot 1 oktober mag er nog een aanvraag ingediend worden voor wat extra geld van de 
gemeente voor werving van vrijwilligers. Kort toelichten waar het geld voor gebruikt gaat worden, 
wat dat zal kosten en met IBAN-nummer mailen naar NIO-penningmeester eefaarts@planet.nl . 
 

Adviesraad WMO en jeugdhulp ’s-Hertogenbosch (Stichting sinds 2 jaar) 

Onze spreker vanavond is Frans Leenders, al 6 jaar voorzitter en al 10 jaar actief binnen deze raad 
in Den Bosch. De groep bestaat momenteel uit 10 personen, allen vrijwilliger, er zijn 2 vacatures. 
Het zijn allemaal mensen met ervaring in welzijnssector, buurthuizen, mantelzorg, jeugdzorg, 
opbouwwerk, GGZ en onderwijs. De Gemeente is verplicht een adviesraad te hebben. Er is een 
grote betrokkenheid van de leden die 1x per maand vergaderen. De adviesaanvragen komen bij de 
Adviesraad binnen via ambtenaren. De gevraagde of ongevraagde adviezen worden uitgebracht 
aan de wethouder – momenteel Huib van Olden – die de stukken bespreekt in het College van 
B&W en met een collegeadvies voorlegt aan de Gemeenteraad voor de feitelijke beslissing. 
 
Overleg tijdens de Covid-19 periode was lastig. Momenteel werken de medewerkers van de 
gemeente voor 80 % vanuit huis. Dit zal voorlopig zo blijven.  
Op veel momenten zijn voor zorg & welzijn beslissingen nodig die ook gebaseerd zijn op visie. Veel 
daarvan is al bepaald in de geschiedenis, heeft soms meer te maken met systemen dan met 
mensen, maar de positie van de burgers is altijd het uitgangspunt. Een belangrijke beperking van 
een gemeentelijk organisatie is dat die doorgaans systeemgericht is opgezet en daardoor naar 
binnen is gekeerd. De burgers – in hun afhankelijkheidspositie - ervaren dat vaak niet als positief. 
Voor de kwetsbare burger roept het ook wantrouwen op over de gevoelde controle en 
bureaucratische benadering. Er is te weinig tijd voor een uitgebreid gesprek aan de balie of de 
keukentafel. Er is een groot verlangen onder de burgers naar een groter empathisch vermogen bij 
ambtenaren. En burgers willen en moeten weten hoe beslissingen tot stand zijn gekomen. De 
gemeente houdt zich echter – soms te star – aan het beleid en levert niet altijd het maatwerk 
waar steeds meer behoefte aan is. De gemeente volgt adviezen van de raad vaak ook niet zo vlot 
op als de raad zou willen. 
 
Oproep: Laten we meer samenwerken als gemeente, formele en informele zorg. Dat is al jaren een 
speerpunt van het NIO. Gemeente heeft veel regeltjes, formulieren en veel betrokken 
medewerkers, dat vergt tijd. Bij een indicatie verlenging wordt soms het wiel opnieuw 
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uitgevonden. Dat zou beter kunnen, zodat alle partijen daar voordeel bij hebben en het 
verwerkingstempo verhoogd kan worden. Wij willen kortere lijnen binnen de zorg. Dan kunnen wij 
met elkaar, hand in hand, meer betekenen voor onze samenleving, in harmonie en met passie 
voor ons werk. We hebben uiteindelijk toch allen hetzelfde doel. 
 

Dag van de vrijwilliger 2021  op 7 december (door Eef Aarts) 

Veel van de plannen voor de Dag van de Vrijwilliger 2021 zijn nog niet in een stadium dat ze naar 
buiten kunnen worden gebracht. De basis wordt zo goed als zeker een online-programma van ca. 
50 minuten, voor en mèt vrijwilligers dat als ‘stream’ op DTV en later via YouTube nog volop terug 
te zien zal zijn. Zo kunnen zo veel mogelijk van de ca. 44000 vrijwilligers in Den Bosch het 
programma zien en daarin de dank en waardering van de gemeente voor hun inzet ervaren. 
 
Dank en waardering zal ook echt tot uitdrukking komen in de “Vrijkaarten-voor-Vrijwilligers”-
actie. Bossche vrijwilligers maken allemaal kans op twee van de vele beschikbare vrijkaarten voor 
evenementen, topsportwedstrijden en voorstellingen in december.  
 
Vandaag is vanuit Galant ook de Wervingscampagne voor Maatjes – vrijwilligers die 1op1 met 
cliënten werken – in het werkveld zorg en welzijn gestart.  Daar moet elke Bosschenaar komend 
jaar via buitenreclame en alle media volop van gaan merken. De eerste fase is gericht op de 
jongere Maatjes (ca. 18 tot 30 jaar) en daarna volgen de oudere categorieën. Het is geweldig en 
belangrijk werk in heel persoonlijke begeleiding. Gelukkig vinden de maatjes er ook veel 
voldoening in. 
 

Uitwisseling tussen de aanwezige organisaties 
Vergrijzing vrijwilligers: Het is een gegeven dat veel van de huidige vrijwilligers een dagje ouder 
zijn. Er is behoefte aan instroom van jonge mensen. Die kunnen soms ook voor een stage ingezet 
worden. Dat levert veel kennis, frisse digitale inbreng en vernieuwing. Oud en jong kunnen elkaar 
heel mooi aanvullen. 
 
Blik vrijwilligers: Galant is een project gestart voor een ‘Verzamelbak met vrijwilligers’ die zich 
eenmalig of heel kort inzetten voor een project. En hopelijk daarna af en toe weer voor andere 
projecten. 
 
Galant Vrijwilligers-Vacaturebank: Alle organisaties en instellingen in Den Bosch die werken met 
vrijwilligers worden opgeroepen hun vrijwilligers-vacatures (gratis !) te plaatsen op deze officiële 
Bossche vacaturebank .Iedereen die vrijwilligerswerk wil doen of erover denkt kan hier op zoeken. 
Met Galant zijn we ook in overleg om daarnaast een Databank Organisaties op internet te openen 
met alle organisaties die in Den Bosch met vrijwilligers werken en voor welk soort werk zij 
vrijwilligers inzetten.  
 
ABC Leer Mee zoekt mensen voor de maandagochtend op de Kruiskamp, waar een nieuwe groep 
onlangs is gestart. Zij werken samen met het Aan de Slag project. De bibliotheek HUIS073 werft 
voor hen vrijwilligers binnen de bezoekers. Hier komt ook hun doelgroep boeken lenen. Bij de 
Gemeente is er een tekort aan mensen uit de Taalwereld. Ze willen wel en zijn zeer betrokken. 
 
Beursvloer Den Bosch  is dit jaar op 18 november. Zet hem alvast in je agenda ! 
 
NAH cafe Brein   ligt even stil door een gebrek aan energie onder de huidige omstandigheden. Er 
wordt aan gewerkt om binnenkort weer te openen.  
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Marga vraagt onze aandacht voor de Discussienota over vrijwilligerswerk in Den Bosch van 3 
politieke partijen.  Deze nota is jullie in de afgelopen week via e-mail toegestuurd. 
 
De Week van de eenzaamheid  start op 30 september 2021, op zoek naar leuke items.  
 
In de Verkadefabriek heeft Matzer Theaterproducties regelmatig een voorstelling over dementie. 
Momenteel te zien en zeer de moeite waard, met een lach en een traan. 
 
SAS werkt nu ook met City-trainers. Momenteel willen vrijwilligers liever een kortdurend project, 
dan zich voor lange tijd binden aan een taak. 
 
Zonnebloem: 2x per jaar zijn er sterke armen nodig om een 40-tal rolstoelen te duwen bij een 
uitstapje. Iedereen is welkom ! 
 
Imke van Dillen (Camping Koffietent/Brugwachtershuisje) is momenteel op zoek naar kleine 
projecten in het koffiehuisje, mag zelfs eenmalig. De gemeente is betrokken en faciliteert gas, licht 
en water. Door crowdfunding is er een mooie tribune aan het water gebouwd. De campingbazen 
vormen een community en samen met bezoekers vinden ze het leven uit. 
 

Ons volgende overleg met NIO-organisaties is op dinsdag 16 november weer van 17 tot 19 

uur met soep en een broodje. 
 
Na het bedanken van De Stolp gaan we huiswaarts, al dan niet met de fiets met een nieuw 
Bossche Zomer zadelhoesje. Het is weer voorbij die mooie zomer en we fietsen de herfst in of 
starten onze motor met nieuwe energie ! 
 
Bedankt voor jullie inbreng en graag tot ziens in november. 
Mochten er vragen zijn... jullie weten ons te vinden. 
 
Vriendelijke groeten, Brigitte, Fia, Henk, Jaap, Eef en Huub, (kernteam NIO) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


