REGLEMENT VRIJWILLIGERSRAAD JMW

Met het instellen van een vrijwilligersraad wil de stichting JMW vorm geven aan
medezeggenschap voor vrijwilligers.
Doelstellingen van de vrijwilligersraad
De vrijwilligersraad heeft in de eerste plaats ten doel de vrijwilligers de mogelijkheid te
bieden om invloed uit te oefenen op de positie van de vrijwilligers en het beleid ten aanzien
van het vrijwilligerswerk.
Ten tweede heeft de vrijwilligersraad ten doel de vrijwilligers te betrekken bij belangrijke
zaken die JMW als organisatie aangaan.
Ten derde beoogt de vrijwilligersraad de integratie tussen de verschillende werksoorten te
bevorderen.
Medezeggenschap van vrijwilligers door middel van de vrijwilligersraad richt zich op:






belangenbehartiging met betrekking tot de positie van de vrijwilligers (bijvoorbeeld
verzekeringen, onkostenvergoedingen, scholing)
het bestaande vrijwilligerswerk (nieuwe ideeën aandragen, suggesties tot verandering)
het bestaande beleid van JMW ten aanzien van vrijwilligerswerk (verwachtingen ten
opzichte van vrijwilligers met betrekking tot hun werk, de samenwerking met
beroepskrachten)
het vervullen van de signaleringsfunctie (d.w.z. JMW attenderen op wat vrijwilligers
signaleren bij de doelgroep, binnen joods Nederland en in de samenleving)
belangenbehartiging met betrekking tot het informeren van de vrijwilligers over
belangrijke zaken die JMW als organisatie aangaan

De vrijwilligersraad onderscheidt zich van andere vormen van overleg zoals
vrijwilligersvergaderingen met begeleider of opbouwwerker.
In de vrijwilligersraad komen slechts die zaken aan bod die het reguliere overleg en
individuele aangelegenheden overstijgen.
Dit betekent dat individuele problemen van vrijwilligers bij de uitoefening van de
werkzaamheden in eerste instantie met de eigen begeleider en in de eigen groep opgelost
moeten worden.
Samenstelling vrijwilligersraad
De vrijwilligersraad moet representatief zijn voor de vrijwilligerspopulatie. Dit betekent dat er
zowel per werksoort als regionaal vrijwilligers afgevaardigd worden.
Met het oog op de effectiviteit van de raad wordt het aantal leden beperkt tot ten hoogste
negen.
De vrijwilligersraad wordt begeleid door een professionele medewerker van JMW.
Omdat uitgangspunt is dat zowel continuïteit als periodieke vervanging van de raad van
belang zijn gelden de volgende regels:
Iemand die lid wordt van de vrijwilligersraad verbindt zich in principe voor twee jaar.
Een lid kan maximaal zes jaar deel uit maken van de vrijwilligersraad.
Leden die na twee jaar willen stoppen doen dat in overleg met de overige leden.

Er vinden om de twee jaar verkiezingen plaats voor de vacatures.
Vrijwilligersraad en communicatie met de achterban
Per vrijwilligersgroep kunnen discussiepunten en suggesties meegegeven worden aan de
leden van de raad of ingediend worden bij de voorzitter.
De raad zorgt voor terugrapportage naar de vrijwilligersachterban. Dit kan ook in de vorm van
bulletins.
Vrijwilligers kunnen desgewenst als toehoorder de vergaderingen van de vrijwilligersraad
bijwonen.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vrijwilligersraad
De vrijwilligersraad is bevoegd de leiding te adviseren, voorstellen te doen, knelpunten in te
brengen en de leiding te informeren met betrekking tot al die zaken die het vrijwilligersschap
beleidsmatig betreffen. Hierbij moet het gaan om zaken die niet binnen het reguliere
werkoverleg besproken en opgelost kunnen worden.
Daarnaast heeft de vrijwilligersraad recht op informatie die voor de uitoefening van haar taak
relevant is.
Leden verbinden zich de vergaderingen van de raad, die doorgaans eens in de twee maanden
plaatsvinden, regelmatig bij te wonen.
De raad is verantwoordelijk voor verslaglegging van de vergaderingen , voor de
communicatie naar de achterban (in de vorm van periodieke bulletins en een jaarverslag) en
voor de communicatie naar de leiding.
Aard van de medezeggenschap en procedure
De vrijwilligersraad heeft een adviserende functie.
Dit betekent dat niet alle voorstellen, ideeën of adviezen van de raad altijd zullen worden
overgenomen door de leiding van JMW, maar dat deze altijd serieus bekeken en meegewogen
zullen worden als er beleidsbesluiten worden genomen.
De leiding van JMW draagt zorg voor tijdige terugrapportage met motivering ten aanzien van
zaken die door de vrijwilligersraad zijn ingebracht.

