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In de vorige stuurgroep 'Varen doe je Samen!', dd 9 november 2018 is de oplegnotitie
Taskforce “secretaris/voorzitter” geaccordeerd en hieruit is een aantal actiepunten
voortgekomen. Een actiepunt betreft de aanstelling van een secretaris voor de
stuurgroep VDJS. De taskforce is gevraagd met een voorstel te komen om hier invulling
aan te geven.
Er is vanuit de taskforce VDJS voorgesteld een secretaris SG aan te stellen. Met de groei
van 'Varen doe je Samen!' vraagt de coördinatierol van de projectleider VDJS meer
ruimte. Het is wenselijk om deze werkzaamheden te scheiden van de uitvoerende taken
die horen bij de rol van secretaris SG. Dit geldt ook voor monitoring financiën. Deze
financiële werkzaamheden zijn zoals al besproken reeds belegd bij een ander
projectteamlid (financieel manager).
Uit de vorige stuurgroep en landelijke afstemmingsdag VDJS is gebleken dat nut en
noodzaak van verdere uitwerking en rolomschrijving gewenst is. Er is door de taskforce
een omschrijving gemaakt van de te verwachten werkzaamheden en belasting van tijd in
FTE. De aangegeven FTE is op basis van interpretatie en schatting van werkzaamheden tot
op heden uitgevoerd door de projectleider.
De secretaris Stuurgroep Varen Doe Je Samen (Maximaal FTE: 0,02 = 12 uur per
kwartaal)
Zijn of haar taken zijn:
• Plannen en organiseren van de SG VDJS vergaderingen (uitnodigingen);
• Secretaris is eerste aanspreekpunt voor PL en voorzitter om gezamenlijk agenda
op te stellen;
• Inventariseren van onderwerpen op de agenda, oplegnotities en overige
ingekomen stukken voor de stuurgroepvergaderingen;
• Verslagen en notulen maken van de diverse stuurgroep vergaderingen.
Ter overweging:
• Secretaris dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door een partij die
momenteel bijdrage levert aan 'Varen doe je Samen!' enkel in vorm van FTE;
• Secretariswerkzaamheden kunnen worden ingevuld door een stuurgroeplid;
• Secretariswerkzaamheden kunnen worden ingevuld door een projectgroeplid.
Deze persoon is tevens linking pin naar de inhoud;
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•

Beslis- en
Bespreekpunten

Invulling van een werkzaamheden door een ingehuurde externe partij:
geschatte kosten € 85 euro per uur excl BTW, 12 uur per kwartaal,totaal per jaar
€ 4080 euro excl BTW.

De stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met:
•
•
•

Akkoord op de taakomschrijving zoals beschreven in het voorstel;
De impact (FTE) van max 12 uur per kwartaal;
Het organiseren van een voordracht secretaris.

Consequenties
Financieel (k€)
Capaciteit (fte)

Convenant

Bij invulling door stuurgroeplid/projectgroeplid budgetneutraal,
wanneer keuze extern: € 4080 euro excl BTW per jaar. Hiervoor is
vooralsnog geen budget gereserveerd.
Maximaal FTE: 0,02 = 12 uur per kwartaal

Aanscherping inzet/rolverdeling

Communicatie
Planning

Voor volgende SG (28 juni 2018)

Vervolgtraject
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