
Introductie nieuwe leden ledenraad NSIJP 
 

Onze opdracht vanuit de ledenraad is om te kijken naar de introductie van de nieuwe leden van de 

ledenraad. Vaak hebben zij geen idee waar ze in terecht zijn gekomen en wat er van hen verwacht 

wordt. Dat willen we verbeteren door hen beter te informeren en te begeleiden. Naar ons idee 

begint dat al bij de werving van nieuwe leden. Daarom hebben we onze opdracht in twee delen 

opgesplitst: 

1. Werving nieuwe leden: nieuwe leden krijgen een duidelijk beeld van wat de ledenraad is, 

welke rol deze heeft binnen de vereniging en wat een lid van de ledenraad voor taken heeft 

en (niet) doet. De wens is om jonge leden (tot 35 jaar) meer aan te spreken om zich 

beschikbaar te stellen. 

2. Inwerken en begeleiden: gekozen nieuwe leden hebben informatie nodig over de werkwijze 

van de ledenraad, de afspraken binnen de ledenraad en met het bestuur en op hoofdlijnen 

de lopende onderwerpen kunnen volgen. Daarnaast is, zeker voor leden zonder ervaring in 

dit soort organen, een vorm van ondersteuning of vraagbaak gewenst.  

Ons voorstel is om deze twee onderdelen op de volgende manieren te bereiken. 

1. De oproep voor de verkiezing ondersteunen we met een filmpje over de ledenraad en wat 

we van de ledenraadleden verwachten. We kiezen bewust voor een filmpje omdat dit meer 

aanspreekt bij jongere leden, de informatie makkelijker laat verwoorden en persoonlijker 

aanspreekt. We hebben hiervoor contact gezocht met een bedrijf. In overleg met hen 

kwamen we erop om met dit filmpje een combinatie te maken met een filmpje over de 

vereniging. Dit is kostentechnisch aantrekkelijk en maakt er een geheel van. Op deze manier 

krijgen we de beschikking over drie filmpjes: totaal vereniging en ledenraad, alleen 

vereniging (ook voor PR-doeleinden te gebruiken) en alleen ledenraad. De offerte en 

uitwerking op hoofdlijnen is als bijlage bijgevoegd. Dit is een partij waar eerder op een 

prettige manier is samengewerkt (en geen belangenverstrengeling) . Mocht het gewenst zijn, 

staan we open voor een andere partij.  

2. Het inwerken van nieuwe leden bestaat uit: 

- Een welkomstmail met de belangrijke stukken (statuut/reglement/notulen laatste 

jaar/planning vergadering) en een Q&A.  

- Voor de eerste vergadering nodigen we de nieuwe leden om kennis te maken met het 

presidium en met elkaar (fysiek voor vergadering of online eerder). Dan is er ook de 

mogelijkheid om een nadere toelichting op de eerste vergadering te geven (onderwerpen die 

op de agenda staan) en vragen over het functioneren van de ledenraad te beantwoorden.  

- Nieuwe leden die hier behoefte aan hebben, koppelen we aan een ervaren ledenraadslid 

(buddy) die samen met hen de vergadering voorbereid en hen verder inwerkt.  

We zouden heel graag het filmpje beschikbaar hebben voor de oproep voor de komende 

verkiezingen (begin december?). Dat maakt het niet mogelijk om voor een akkoord te wachten tot 

tijdens de eerst volgende leenraad. Omdat wij niet weten bij wie het (financiële) akkoord ligt, vragen 

wij jullie wat jullie van dit voorstel vinden en of de opdracht voor het maken van het filmpje zo 

spoedig mogelijk kan worden uitgezet.  

Voor nadere toelichting zijn wij beschikbaar. 

Isabella, Eva en Marieke 


