
       UITNODIGING

Aan alle vrijwilligersorganisaties en deelnemende vrijwilligersorganisaties 
van het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo

Geacht Bestuur, beste mensen, 

Er is de afgelopen periode, ondanks alle coronaperikelen, veel gebeurd en zijn de ambities van het 
Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo voor de komende periode vastgesteld. Het lijkt ons goed 
om jullie hierover bij te praten en terug te kijken op de afgelopen twee jaar in een gezamenlijk overleg 
en van deze gelegenheid gebruik makend ook vooruit te kijken waar we naar toe willen.

Groei van de organisatie en samenwerkingen
Inmiddels hebben zich 15 organisaties aangesloten bij het platform en 18 organisaties hebben het 
Pact ven Venlo getekend. Daarnaast heeft het Platform zich aangesloten bij de landelijke organisatie 
voor vrijwilligers het NOV en de LWV. Tevens is het Platform lid van de Limburgse organisatie SMOL. 
Met Fontys Hogeschool, Lectoraat Sociale Studies, in Eindhoven is een zeer goede samenwerking tot 
stand gekomen over innovatieprojecten. Ook met Movisie (kenniscentrum sociale vraagtstukken) heeft 
het Platform een goede relatie. 

Verkiezingsdebat over Vrijwilligersbeleid 
Onlangs hebben wij met veel succes een verkiezingsdebat gehouden met alle lijsttrekkers van de 
politieke partijen in theater de Garage. Alle sprekers waren het erover eens dat er de komende jaren 
meer geld moet worden vrijgemaakt voor vrijwilligerswerk. Tevens waren óók alle partijen het eens 
dat er een visie moet komen over het vrijwilligersbeleid. En dat het Platform hierin een positie heeft. 
U kunt het debat nog eens nakijken op onze website. Verder kunnen wij melden dat de resultaten uit 
het debat worden meegenomen in het coalitieakkoord 2022-2026. In afwachting van de definitieve 
tekst lijkt daarmee een belangrijke doelstelling te zijn behaald. 

Project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt dit jaar verder uitgebouwd. Zowel de 
Provincie Limburg, gemeente Venlo als het lectoraat voor Sociale studies Fontys Eindhoven hebben 
hun (financiële) medewerking toegezegd. Marianne Steenmetz is benoemd tot projectmanager voor 
dit project. Wij verwachten dit jaar al de eerste duidelijke resultaten te kunnen melden.

Onderzoek naar waarde van het Vrijwilligerswerk
We starten in samenwerking met het Lectoraat voor Sociale Studies een onderzoek naar doelgroepen, 
de indeling van vrijwilligerswerk (zorg, cultuur, sport etc.) en  maatschappelijke, economische en 
sociale waarden van deze inzet. Met de resultaten van het onderzoek geven we handvaten aan de 
gemeenteraad.
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Samenwerking PVOV en Beroepsorganisaties Pact van Venlo
Mede dankzij het ‘Pact van Venlo’ ontstaan er verschillende samenwerkingen tussen de formele 
en informele organisaties. In Venlo-Zuid wordt een samenwerking opgestart tussen vrijwilligers-
organisaties en DOEN Venlo. DOEN Venlo is wederom een samenwerking tussen ambulante begeleiding 
van PSW, de Zorggroep en Vincent van Gogh. Samenwerking Humanitas Noord-Limburg en 
MET GGZ rond inzet vrijwilligers bij het Maatjes-project en begeleid wonen MET GGZ. 
Samenwerking tussen PVOV en Mijn Venlo-Oost rond de opzet van een Bewonersloket.

Venlo Support ®
Het bestuur van het  PVOV heeft besloten als werknaam Venlo Support voortaan te hanteren en PVOV 
als naam voor de rechtspersoon te handhaven. U zult de namen nog een poosje naast elkaar zien en 
uiteindelijk alleen nog Venlo Support, waarvan wij vinden dat het beter in het gehoor ligt en beter 
uitdrukt waar wij voor staan. In de vorm en huisstijl blijft u de familie van het platform herkennen, 
we hanteren daarbij per entiteit een complementaire kleurlijn.
 
Voorjaarsbijeenkomst voor bestuurders
Op 31 mei organiseren wij een bijeenkomst voor de bestuurders van vrijwilligersorganisaties in Venlo 
over de verdere ontwikkelingen van het Platform. Wij nodigen U hier graag voor uit! We zullen tijdens 
deze bijeenkomst verder uitleg geven over onze activiteiten en plannen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op:
Dinsdag 31 mei 2022, tijdstip 19.00 uur
Locatie: Limburgs Schutterij Museum, Rozenstraat 18, 5935 AN Steyl

Aanmelden: welkom@platformvrijwilligers.nl

Agenda
• Welkom;
• Terugblik twee jaar PVOV door Raad van Toezicht en Raad van Advies;
• Toelichting door Herman Vanlier en Jan Custers;
• Toekomstplannen Venlo Support;
• Resultaten vragenlijst:  Presentatie door Huub Peters;
• MVO-project: presentatie door Marianne Steenmetz;
• Toekomstmodel Venlo Support, ondersteuning vrijwilligersorganisaties  Presentatie John Bongarts;
• Protocol ongewenst gedrag, toelichting Bart Kuntzelaers;
• Verantwoordelijk wethouder over het vrijwilligerswerkbeleid en ondersteuning aan het                       

vrijwilligerswerk binnen de gemeente Venlo;
• Rondvraag;
• Afsluiting en netwerkborrel.


