Utrecht, 15 november 2019

Betreft: besluitvorming organisatiestructuur en financiën voorlichtersgroep.

Beste leden van COC-Midden Nederland,
De voorlichtersgroep van het COC-MNL verzorgt voorlichtingen op scholen. Met name op middelbare
scholen, maar ook basisscholen, MBO’s, HBO’s en andere onderwijsinstanties. We delen ons
persoonlijk verhaal en gaan door middel van verschillende werkvormen interactief en open het
gesprek met leerlingen aan over seksuele- en genderdiversiteit, over anders kunnen zijn. Dit om de
acceptatie voor LHBTI+ bespreekbaar te maken en te bevorderen.
De voorlichtersgroep bestaat gemiddeld rond de 30 actieve leden die door het coördinatorenteam
worden aangestuurd. In het verleden heeft deze aansturing wisselingen gekend in het aantal
coördinatoren en de effectiviteit daarvan. Dit heeft zijn weerslag gehad op de groep en het aantal
voorlichtingen. Dit heeft in september 2018 geleid tot het aannemen van een professionele
ondersteuner (zzp’er) om de groep weer op de rails te krijgen. Ook zijn er een aantal leden de
schouders er onder gaan zetten om continuïteit voor de komende jaren te bewerkstelligen. Dat heeft
geresulteerd in een 3 koppig coördinatorenteam en een intern beleidsdocument voor de
voorlichtersgroep.
In het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met de voorlichtersgroep, de coördinatoren
onderling, de zzp’er en het bestuur om tot een besluit te komen hoe de voorlichtersgroep het beste
gemanaged kan worden. Tevens zijn er gesprekken gevoerd tussen het coördinatorenteam en het
bestuur omdat de vergoeding van coördinator gewijzigd is door het bestuur van 80 euro naar 20 euro
per maand.
Wij, het coordinatorenteam, vragen nu een besluit aan de leden van COC Midden Nederland over de
voortgang van de voorlichtersgroep en dan gericht op de coördinatie hiervan (door het
coördinatorenteam). Wij vragen herstel van de vergoeding naar 80€, en dus een hogere vergoeding
voor de coördinatoren en de planner. Op deze manier staat de coördinatoren vergoeding in de
voorlichtersgroep weer meer in verhouding tot de voorlichters vergoedingen (c.a. €15per lesuur) en
administratieve ondersteuning (voorstel c.a. 12-25€/uur). Op deze manier geeft het tevens de
coördinatoren wat ruimte om vrij te nemen van werk voor officiële afspraken die overdag
plaatsvinden waarin zij het COC-MNL representeren. De vergoeding zal dan jaarlijks geëvalueerd
worden door het COC-mnl bestuur, naar aanleiding van de extra taken die de coördinatoren van
voorlichting op zich nemen en de behaalde resultaten. Daarom vragen wij om een hogere vergoeding
voor de coördinatoren en de planner. Wij krijgen nu ondersteuning van een zzp’er die in onze ogen
duur is voor de administratie functie die deze persoon vervuld, zeker voor een
vrijwilligersorganisatie. Daar willen wij graag een goedkopere administratieve ondersteuner.
Wij vragen om over het volgende een besluit te nemen;
•

De vrijwillersvergoeding van de coördinatoren en planner terug te brengen naar 80 euro per
maand per coördinator/planner, en de zzp’er te vervangen voor een goedkopere
administratieve ondersteuning.

In de bijlage vindt u de huidige situatie en het voorstel. Inclusief functies en bedragen. Uiteraard
vinden alle vergoedingen enkel plaats onder voorwaarde van voorbehoud van subsidie, is dit
conform algemene beleid vergoedingen. Ook past dit voorstel binnen de begroting van

voorlichtingsgroep, mede omdat we inkomsten genereren per voorlichting van de scholen die ons
inhuren voor de seksuele- en genderdiversiteit voorlichtingen.
We komen u graag op de ALV van in december nadere toelichting geven over de gewenste
organisatie structuur, en horen graag via stemming uw mening. Tot dan!
Mocht u voordehand al vragen hebben, schroom dan niet ons te contacten,
Met vriendelijke groet,
Namens de voorlichtersgroep van COC MNL,
Het coördinatorenteam voorlichting COC-MNL
Cathy de Jong - Bakker | cathy@cocmiddennederland.nl
Sjoerd Verkerk | sjoerd@cocmiddennederland.nl
Sara van den Berg (0630580318) | sara@cocmiddennederland.nl

