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Voorwoord
De Vrijwilligersraad Rozet (VRR) bestaat uit een afvaardiging actieve vrijwilligers uit zoveel
mogelijk geledingen in Rozet.
In 2019 bestond het aantal Rozet vrijwilligers uit maar liefst 220 personen die minimaal een
dagdeel per week besteden aan vrijwilligerswerk voor Rozet. In totaal dus zo’n 40.000
vrijwilligersuren!
Uiterst belangrijk dus dat de Rozet vrijwilligers goed vertegenwoordigd worden.
De VRR heeft minimaal drie en maximaal zeven leden. Daarin zijn de volgende functies: de
voorzitter, penningmeester, secretaris, twee leden en als ondersteuning en adviseur de
ambtelijk secretaris.
Er zijn momenteel twee plaatsen vacant. De VRR leden worden geworven onder alle
vrijwilligers die in Rozet werkzaam zijn middels een open sollicitatieprocedure. Tot op heden
zijn er vrijwilligers voor VRR geworven via directe benadering. In de toekomst zal volgens
het reglement een verkiezing onder vrijwilligers worden uitgeschreven.
Kandidaten schrijven een korte motivatiebrief en worden uitgenodigd op gesprek met een
delegatie van de VRR. Bij meer kandidaten dan zetels maakt de VRR een keuze op basis van
geschiktheid, beschikbaarheid, spreiding over Rozet en man-vrouw verhouding binnen de
VRR.
Wie zijn wij:
•
•
•
•
•
•

de voorzitter (Christa Vogel)
secretaris/vicevoorzitter (Lilian Regtvoort)
penningmeester (Harm Henk Folkersma)
algemeen lid (Herman van de Ven)
algemeen lid (Maarten Kattenbelt)
ambtelijk secretaris (Peter Visser)

In 2019 hebben wij afscheid genomen van de volgende leden:
José Degen
Diet Peet
Marga van Rijsewijk
Flavia Mercelina
Evelien Wekker
Yvonne Smeenk (ambtelijk secretaris)
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Historie VRR
Sinds december 2017 is de Vrijwilligersraad ingesteld door directeur Jenny Doest, omdat
Rozet het belangrijk vindt dat ook haar vrijwilligers actief kunnen meepraten over het beleid.
Bij de oprichting december 2017 is er een Samenwerkingsovereenkomst, samengesteld
door de VRR en getekend met de organisatie Rozet en VRR . Deze wordt jaarlijks verlengd.
In december 2017 is het daarop gebaseerde Reglement VRR door de VRR vastgesteld in
overleg met de directie.
Op 1 februari 2019 is de ongewijzigde Samenwerkingsovereenkomst 2019 met Rozet
opnieuw gezamenlijk door VRR en Rozet getekend.
Activiteiten VRR in 2019
-

2x Informeel overleg met de bestuurder Rozet Jenny Doest
3x Formeel overleg met de bestuurder Rozet Jenny Doest
Deelname aan werkgroep evaluatie Rozet
Deelname aan werkgroep jaarplan en strategisch beleidsplan 2020-2024
Ondertekening ongewijzigde Samenwerkingsovereenkomst 01-02-2019
1 Overleg met OR Rozet en Raad van Toezicht Rozet (19-12-2019)
Actieve werving nieuwe VRR leden (via VRR actie tijdens Rozet Zomerborrel met als
resultaat 2 nieuwe VRR leden(oktober 2019)
Actieve werving nieuwe VRR ambtelijk secretaris d.m.v. de Rozet website met positief
resultaat (november 2019)
Deelname Commissie Verkenning fusie Veluwezoom (vanaf juni 2019)
Interview met Frank Post inzake herbenoeming Jenny Doest (november 2019)
Publicatie interview/voorstellen van 2 VRR leden op de Rozet website (voorjaar 2019)
Vrijwilligers enquête Rozet (oktober-november 2019)
Teambuilding VRR voorbereiding door werkgroep (september-december 2019)

Adviezen in 2019
-

Evaluatie Rozet strategie en organisatieontwikkeling 2019 (interne en externe enquête
Rozet (deelname)
Juridische structuur Rozet. VRR heeft schriftelijke reactie gestuurd naar directie Rozet
(4-06-2019)
Interne klachtenprocedure Rozet (juni 2019)
Evaluatie herbenoeming directie Roze t(november2019)
Jaarplan 2020 (september 2019)
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Faciliteiten VRR
De Vrijwilligersraad heeft onbeperkte beschikking over vergaderruimte in Rozet. Ook interne
trainingen en workshops voor VRR zowel als externe workshops voor vrijwilligers worden
gratis door Rozet Academy verzorgd. De Vrijwilligersraad heeft een vast aanspreekpunt in de
vrijwilligers coördinator Angelique van den Hout. Zij zorgt voor de actualisering en het op
orde houden van het totale vrijwilligersbestand (gegevens, email adres en
achtergrondinformatie) van iedere Rozet vrijwilliger. Zij is aanwezig bij de meeste overleggen
en zorgt voor een actuele informatievoorziening wat betreft de VRR zaken. Daarnaast heeft
de VRR sinds november 2019 weer een ambtelijk secretaris die zorg draagt voor de
verslagen en archivering en de vergaderingen voorbereidt met het dagelijks bestuur. Leden
van de VRR krijgen de gelegenheid om trainingen te volgen op het gebied van
medezeggenschap en/of effectief vergaderen en /of communicatie, al naar gelang de
behoefte.
Communicatie VRR
De VRR mag, indien gewenst, gebruik maken van de Rozet PR en Marketing faciliteiten. De
communicatie met de vrijwilligers vanuit de VRR is in 2019 als volgt verlopen:
-

Er is gebruik gemaakt van Rozet communicatie middelen zoals de Rozet Nieuwsflits en de
Rozet website waar de VRR informatie ook zichtbaar is.

-

In het voorjaar 2019 is er in de Rozet website een interview gepubliceerd met een nieuw
en een ouder VRR lid.

-

Ook de door de VRR in 2019 geïnitieerde vrijwilligersenquête is gerealiseerd in
samenwerking met Rozet PR en Marketing team. De resultaten hiervan zijn inmiddels
bekend en bedoeld als inventarisatie. Er zal aansluitend op deze resultaten een tweede
enquête volgen waarin meer verdieping.

Budget VRR
Er is een budget voor de VRR beschikbaar gesteld door Rozet. Voor dit budget is vrijwilligers
coördinator Angelique van den Hout verantwoordelijk. Het budget wordt gebruikt voor
onder andere deskundigheidsbevordering en communicatie met de vrijwilligers. Voor 2020 is
het budget vastgesteld op 4500 euro.
Sinds december 2019 is er een projectnummer aangemaakt waardoor de penningmeester
vanaf januari 2020 het VRR budget zal beheren op aanwijzing van de VRR.
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