Verslag van de vergadering van 17 november 2018
Locatie Chinees Rest. New City te Maarssen
Aanwezig: Charine Resink, Willem Konink, Brian Timmermans, Gerard van Beelen, Ingrid van Beelen,
Sandra Ammerlaan, Marc Boss, Wim Fournier, Jannie Mulder, Ton Hesel, Marylane Linger, Els
Hendrikse en Esther Nagtegaal (notulist).
Afwezig: Rieneke Reijnen, Jan Steenhuis, Ineke Dreves, Marjolein Nijssen, Kelly van der Zee, Marie
Louise Hessels, Audrey Vrijhoef-Pocorni, Ina de Jong, Martijn Gerfen en Anja van der Waard.
1.
Welkom en voorstellen.
Els heet iedereen welkom en presenteert het nieuwste nieuwsmagazine.
Midden op de tafel liggen allemaal cadeautjes van Sint Els met een mooi gedicht erbij, waarin een
blijk van waardering wordt geuit. Els verteld ook dat zij blij is met alle nieuwkomers (waaronder
ikzelf). Doormiddel van het trekken van cadeautjes, maken we een voorstel ronde.
We weten welkom; Audrey, Marylane, Martijn en Esther.
We nemen helaas afscheid van Gert-Jan Ten Dolle, Melvin Ten Dolle vanwege hun verhuizing
Ook nemen we afscheid van Rob Kleijer en Miranda Paardenkooper.
4.
Verslag d.d. 10 maart 2018.
Er is weinig tot geen reactie op de notulen van 10 maart 2018 gekomen. Alleen Marc had de notulen
bij zich en dat blijkt het enige exemplaar nog te zijn. Hij zou deze naar Els sturen, zodat zij deze door
kan sturen naar de overige leden.
5.
Nieuws van de redactie.
Wim vraagt of iemand het nieuwe magazine niet heeft ontvangen? Hij heeft het idee dat niet
iedereen het magazine ontvangt of leest. Het verzoek wordt gedaan aan een ieder om een mail te
sturen naar het secretariaat met zijn/haar juiste NAW gegevens. Graag doorgeven aan Els als je nog
geen magazine ontvangt.
Wim legt uit dat ons magazine erg belangrijk is omdat dit ons visitekaartje dan wel ons
presenteerblad is. Ieder kwartaal krijgen wij met ons allen de mogelijkheid om onszelf te
presenteren, wie we zijn en wat we doen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen daaraan meewerkt,
zichzelf presenteert, een ervaring/casus beschrijft waar de lezende onderwijzenden uit kan begrijpen
dat wij een meerwaarde zijn voor hun onderwijsorganisatie. Dat is dan ook de reden waarom de
redactie, met name Wim, e-mails stuurt aan iedereen met vragen om artikelen en foto’s. Wim legt
uit dat hij er erg aan moet trekken omdat niemand reageert op zijn e-mails met de vragen of een
vraag om een foto van zichzelf te sturen voor een smoelenpagina in de nieuwsmagazine. Zie punt 13.
De redactie spreekt haar trots uit en benadrukt dat het hele team daar ook trots op mat zijn. Voor
het volgende nieuwe magazine. Deze omvat maar liefst 18 onderwerpen. Dit magazine komt in de 2de
of 3de week van januari uit. Tevens spreekt de redactie en Els de dank uit aan de inbrengers. Met
name wordt het interview genoemd welke Marc heeft afgenomen met de directeur van de
Praktijkschool West-Friesland in Grootebroek omdat hij ook de award heeft gewonnen. Een
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bijzondere school met bijzonder mensen, maar met name een bijzondere directeur. Deze directeur
rolt dit verhaal verder uit over de praktijkscholen van Nederland. Hierdoor kun je het effect van de
verhalen van ons magazine ervaren.
Het blijft de wens dat een ieder daarom ieder kwartaal een bijdrage levert aan dit magazine, om het
nog meer te professionaliseren.
Ook heeft Marc een interview gehad met een tweede kamerlid Vera Bergkamp. Ook dit interview
komt in het nieuwe magazine. Els geeft aan dat dit een enorme erkenning is en deze erkenning ook
wil uitbouwen in de rest van politiek land doormiddel van ons magazine. Dus stelt ze wederom aan
de kaak dat alle bijdragen belangrijk zijn.
Zijn er leuke gebeurtenissen binnen SVO? Heb je een casus die je positief kunt beschrijven of wordt
je uitgedaagd om daar een leuk verslag van te maken en naar de redactie te sturen, eventueel met
foto’s voor in een volgend magazine, schroom niet en stuur alles op naar Wim. Zijn mailadres is nog
wimverwoordt@online.nl Wim zal in de toekomst ook een SVO mailadres krijgen.
Sandra vraagt of het ook mogelijk is zelf sponsors aan te brengen bij Nolin. Dit kan via Wim en hij zal
dit doorspelen naar Nolin. De kosten voor plaatsing van reclame is laag. Het begint bij ongeveer 75
euro.
Even ter info voor de nieuwkomers:
De magazine is ons presentatieblad en wordt geproduceerd door Nolin en wel 40.000 exemplaren
worden er 4 x per jaar gedrukt en verspreid binnen de scholen. Nolin zoekt zelf sponsors, waardoor
het blad voor SVO gratis gepubliceerd kan worden.
Het magazine komt op alle scholen, maar het is aan de school hoe zij hiermee omgaat. Bij de meeste
scholen komt het magazine in de lerarenkamer te liggen. In ons magazine kunnen lezers ons bij
problemen omtrent veiligheid of wetgeving op school de hulp van SVO inschakelen.
Els geeft aan dat, nu Gert-Jan en Miranda ons hebben verlaten er vacatures zijn voor telefonisten en
administratief werk. Dit betreft telefoonwerk met betrekking tot scholen die ons magazine
ontvangen.
Nadat Nolin ons magazine heeft gestuurd naar scholen, krijgen wij de verzendlijst waarin staat welke
scholen het magazine hebben ontvangen. Hierop wordt gebeld met de vraag of het magazine is
ontvangen, gelezen en of de school weet wat we nog meer doen. Want dit staat in ons magazine.
Hierop volgt een afspraak voor een acquisitie gesprek met de directie van de school of bestuur. Dit is
van belang om onze diensten aan te bieden en om scholen te helpen met hun sociale veiligheid. Els
heeft een vacature bij Indeed uitgezet en heeft reacties van 20 sollicitanten ontvangen. Zij zal allen
benaderen om te zien of iemand het goede doel ook daadwerkelijk uitdraagt.
Tevens zijn we op zoek naar een telefonische sponsor en fondsenwerver.
Via vacature websites voor vrijwilligers vinden we geen kandidaten. Dus ken je iemand die dit zou
willen doen, geef dit door aan Els. Men krijgt 125,00 euro aan vergoeding per maand.
Als een potentieel teamlid een uitkering heeft bij het UWV, dan kunnen zij hiervoor wel dit werk
doen vanwege onze ANBI-status.
6.
Onze ambassadeurs en wat gaan zij doen?
Actieve en inzetbare ambassadeurs zijn Brian, Sandra en Esther. Zij gaan samen met Els bedenken
hoe ze in het veld kunnen gaan werken. Op scholen zullen zij door het uitvoeren van kleine
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workshops met de kinderen de aandacht vestigen op wat kan pesten doen, waar kan je melden als je
je onveilig voelt etc. Dit alles wordt later nog duidelijker omschreven. Els heeft inmiddels een
datumprikker rond gestuurd naar Brian, Sandra, Esther en Ton, zodat zij in een overleg het volgende
vast kunnen stellen:
- Uitgangspunt
- Basis kernwaarden
- Basis materiaal
- Achtergrond ambassadeurs
Ton geeft aan dat hij nog iemand heeft gevonden om voor de stichting Ambassadeur te zijn. Het is
Laura Vichie (voormalige zangeres van Centerfold). Zij wil haar naam verbinden aan SVO en dat
maakt dat we meer bekendheid gaan krijgen, daar zijn we haar dankbaar voor.
7.
Award uitreiking 2018
Voor de Award 2018 waren er twee inzendingen.
Tevens hadden we een oproep geplaatst voor scholen om een elevator pitch te maken waarin ze
laten zien hoe veilig hun school is.
Hierop zijn 2 reacties gekomen van één school. Gerard geeft te kennen dat hij heel blij is met deze
uitreiking en dat de uitreiking niet is gedaan naar de school, maar naar de directeur. Zo bijzonder wat
die man heeft verricht op een school aan veiligheid. Ben je nieuwsgierig? Lees het stuk in
nieuwsmagazine 4, pagina 5.
Els vraagt of we voor de volgende award welke we in september 2019 willen uitreiken, weer een
oproep kunnen doen in ons magazine, op de site en de sociale media om een elevator pitch te
maken. Hierop is door iedereen positief gereageerd. Dus voor 2019 worden de scholen weer
opgeroepen om een elevatorpitch als zij de award in de wacht willen slepen. De redactie zal de
oproep in het magazine plaatsen.
8. Wat is er gebeurd en de planning:
- we zijn nog op zoek naar een sociaal media redacteur, schrijvers, en een subsidioloog.
Hiervoor zijn vacatures uitgezet bij Indeed en de vrijwilligerscentrales Stichtse Vecht en
Utrecht
- Op 7 januari gaan we het predicaat “De Sociaal Veilige School” uitreiken aan CBS de Frissel te
Veenwouden. Zij voldoen aan de wet sociale veilige school en aan het beleid, die er door ons
is gemaakt.
- Els legt uit dat zij soms 3x vrijblijvend naar een school moet rijden, dus kosten moet maken
voordat een school met ons in zee gaat. Dit legt zij uit om te laten zien wat zij allemaal moet
doen om met scholen in contact te blijven en ook om te zien of zij feedback kan krijgen hoe
de anderen dit zien. Kosten rekenen voor de reiskosten zal geen enkele school betalen
omdat alles geheel vrijblijvend is. Haar vraag is hoe dit anders kan.
Er wordt gedacht aan skypegesprekken, maar daar doen scholen niet aan. We kunnen
scholen er op attenderen dat ze een stukje geld moeten reserveren van hun inkomsten, maar
ook dat zullen ze niet doen.
Gedacht wordt dat bij het tweede gesprek wordt aangegeven uiterlijk nog een derde gesprek
te willen, maar dat er dan wel een besluit genomen moet worden. Meestal doet Els dat
gesprek telefonisch. Om scholen te helpen moet men een dienstverleningen overeenkomst
ondertekeningen, de vraag is hoe we dit beter kunnen bereiken.
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Charine brengt in dat ook de bekendmaking via de sociale media een goede weg is. Els is het
helemaal met haar eens, echter moet hier voor een sociaal media redacteur voor gevonden
worden daar zij hier zelf geen tijd voor heeft. Dus mochten jullie iemand weten die handig is
op de sociale media en internet, dan is die persoon van harte welkom.
- Door het magazine worden we ook benaderd door scholen met de vraag voor een gesprek.
Dit komt omdat het magazine, in deze vorm en met inbreng van het team, uitnodigt om
contact met ons op te nemen.
- Mailadressen en inlogcodes.
Els vertelt dat vanwege de AVG we verplicht zijn om de website en de mailadressen te
beveiligen. Dat is inmiddels ook gebeurt Het is daarom een must en belangrijk, zeker voor de
mensen die er voor het werkveld zijn, belangrijk is om met je SVO-mailadres met iedereen te
communiceren.
Wim en Gerard geven aan dat dit niet werkt. Els geeft aan dat dit ook werkt als je via de
Peter van Duijl, de website en de e-mailbeheerder zal daarom bij hen langsgaan om dit
werkbaar te maken. Ditzelfde geld ook voor de anderen waarbij het e-mail. Maar je kunt ook
inloggen via
https://www.stichtingveiligonderwijs.nl/webmail/
Esther spreekt later nog uit dat zij dit vrijwilligerswerk naast haar baan doet en dat zij nog niet
iedereen kent. Dit zal ook voor anderen zo zijn. Het is voor een ieder herkenbaar als iedereen ook
communiceert vanuit het SVO-mailadres. Dan kunnen we van elkaar zien wie bij het SVO-team hoort
en naar buiten toe geeft dat een professioneel beeld als er namens SVO wordt gecommuniceerd.
Inlogcodes website.
We hebben een SVO-team facebookpagina, maar dat is niet veilig genoeg.
Er is voor ons team een verborgen pagina op de site. Als het goed is heeft een ieder hiervoor
inlogcodes van Els gekregen. Hierop komen alle verslagen van de vergaderingen en als je met
vakantie gaat, kun je ook je vakanties doorgeven, zodat we dat van elkaar weten.
9.
“Speak up”/ Ton
Het probleem People in Touch die ook een product heeft met de naam Speak Up, is opgelost. Dit
voorjaar kregen we een brief van een advocaat dat we moesten stoppen met de naam Speak Up!,
omdat dit bedrijf die naam beschermd heeft voor de Benelux. Dit is doorgespeeld naar onze partner
en die heeft er ook een advocaat op gezet. De uitkomst is dat onze partner haar naam wereldwijd
heeft beschermd waardoor de uitkomst is dat we gewoon door kunnen gaan.
Voor de nieuwkomers: Speak up is een telefoon app voor aangesloten scholen, welke door scholieren
en leraren kan worden gedownload en waar zij anoniem of onder hun naam melding kunnen doen
van onveiligheden op school wat zij zien, voelen en/of ervaren. Elke school behoort een
pestcoördinator te hebben. Hier komt de melding binnen en dienst met ook stappen te ondernemen.
(Foto & Film toevoegen). Naast de app, komen er ook in de school tablets te liggen, waarop kinderen
hun melding kunnen doen. (dit is niet zo anoniem)
Deze app is in 9 landen actief en wij van SVO hebben het alleenrecht in Nederland, België en de
Nederlandse Antillen. Dit is een mooi product, wat ons een streepje voor geeft op onze concurrenten.
Vecht college in Breukelen draait hier nu mee. De kosten voor de scholen bedragen 2 euro per
gebruiker.
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10.
Mascotte
In de vorige bijeenkomst is een Svengroep samengesteld, uit Gerard, Ingrid, Ton, Jannie, Melvin,
Gert-Jan en Rob. Zoals eerder gemeld hebben Gert-Jan en Melvin afscheid genomen en heeft ook
Rob, afscheid van ons genomen. De reden die hij opgeeft begrijpt niemand maar wel zijn wij ook
onze mascotte kwijt.
Daarom is er besloten om Sven toch een leven te geven door zelf een hondenmascottepak aan te
schaffen. De wens is dan ook om de naam Sven aan te houden. Dit pak is inmiddels onderweg. Maar
wie gaat er in het pak lopen? Gerard heeft aangegeven dat hij in het pak kan lopen. Hij moet wel
begeleiding krijgen om zich in het pak te bewegen.
11.
Maarssen on Ice
Aanvankelijk is er besproken om te stoppen bij Maarssen On Ice. Maar doordat Jaap Verkroost, een
vorige wethouder van de gemeente Maarssen en initiatiefnemer van Maarssen On Ice, heeft aan
gedrongen om toch schoolkinderen wensen te laten doen en dat SVO bij Maarssen On ice aanwezig
is omdat hij dat nog zou kunnen meemaken. Jaap is ernstig ziek en ziet in SVO een toegevoegde
waarde voor dit evenement.
Ook wil hij dat SVO in contact komt met het huidige bestuur (college) en dat Maarssen On Ice
banners zal verzorgen voor SVO. In dat gesprek heeft Els aangegeven dat ze wel verder wil en niet in
Maarssen wil blijven hangen. Want zo’n evenement is een uitgelezen kans om een goede PR te
creëren voor SVO. Hierdoor wil ze dus ook elders in het land zoiets doen, met de aanbieding om ook
de scholen van die regio zelf de uitnodigingen te brengen. Hieruit komen afspraken.
Tevens heeft dit als gevolg gehad dat Els in gesprek kan gaan met de wethouder over subsidie of
inkopen WMO. Dit wordt na
Er moeten nog vrijwilligers worden gezocht om bij de wensboom kinderen te helpen om hun
wenskaart in te vullen. Els zal dit op de sociale media delen en vraagt of iedereen mee wil doen om
dit te delen.
Op zaterdag 5 januari is de uitreiking van de wensboom en zal gebeuren door de Wethouder Hetty
Veneklaas en de kinderburgemeester Britt Klomp.
12.

NOT (Nederlands onderwijst tentoonstelling)
https://www.jaarbeurs.nl/agenda/2977/not-2019
https://not.exporoute.com/exposant/92699
Jullie treffen ook de handout aan voor de PR
Ook dit jaar staat SVO weer op de beurs van het NOT, wederom gesponseerd door Nolin.
De beurs draait van 22 tot 26 januari 2019 in de Jaarbeurs van Utrecht.
Els zal een rooster rond laten gaan wie er aanwezig is zodat en ieder zijn/haar eigen rol kan
vertegenwoordigen binnen de stichting. Dit rooster zit als bijlage bij dit verslag. Graag invullen en
naar Els sturen. Dit komt ook op ons account van de NOT te staan, zodat iedereen dit kan zien en
weet wanneer iemand met welke functie aanwezig is. Dit is een belangrijk stukje PR.
Daarnaast vragen we onze bezoekers een kleine enquête over hun sociale veiligheid en Speak Up! af
te mogen nemen.
Ton maakt een enquête, zo mogelijk elektronisch, zodat we deze kunnen afnemen (met een Tablet).
Hiermee willen wij bezoekers kenbaarheid geven van onze Stichting en bewustwording van hoe
belangrijk veiligheid is binnen de school. Het uiteindelijke doel is dat wij intakegesprekken genereren
bij scholen.
Hiervoor is het rooster nodig, zodat niet iemand alleen aan de stand staat, want dat is niet te doen.
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13.
PR – Public Relations
Wim en Marc doen hun best om een goed magazine in het belang van ons allemaal neer te zetten.
Immers, het werkveld heeft hier het meeste voordeel van. Het is begrijpelijk dat het voor Wim zeer
frustrerend is als niemand reageert op zijn e-mails. Daarom wederom het verzoek om een korte
beschrijving van jezelf te geven van wie je bent en wat je doet en een foto erbij. Zijn mailadres is
wimverwoordt@online.nl De mensen die hierin nog ontbreken zijn Ineke, Marie-Louise, Sandra en
Marylane. De vraag is ook aan de andere mensen, dus Ina en Martijn om dit aan te leveren. Els zal ze
hiervoor benaderen. Heb je geen goede foto, laat het Wim weten, dan komt hij een foto maken.
Mogelijk kunnen we dan in het volgende magazine wel een presentatie laten zien van het team van
onze Stichting. Zodra Wim een eigen SVO-mailadres heeft, dan vernemen jullie dat gelijk.
De bedoeling was om deze middag ook een PR-film met z’n allen te maken voor de NOT presentatie,
maar was deze middag helaas niet haalbaar. Als jullie allemaal een foto aan Els aanleveren, zal Peter
hiervan een film maken zodat er toch nog een PR kan komen op de website voor de NOT.
14.
Planning volgende bijeenkomst
Deze zal in het voorjaar plaatsvinden. Er zal dan ook een datum prikker worden ingezet.
15.
Rondvraag en WTTK
Gerard vraagt of iedereen een bijdrage wil doen van 5 euro voor veiligheidsvestje met het logo van
SVO erop. Deze krijgen de scholen, zodat tijdens de pauzes de pleinwakers duidelijk zichtbaar zijn
voor als zij nodig zijn. Iedereen doet zijn bijdrage. Voor de mensen die niet aanwezig waren vragen
wij of zij deze bijdrage ook willen doen. Je kan het bedrag overmaken op het rekening nummer van
Gerard van Beelen NL46ABNA0518410412. Zo kunnen de eerste 20 worden gedrukt.
Esther vraagt zich af of het handig is om een telefoonlijst op te stellen van onze medewerkers.
Els zegt dat deze er is, en als deze met de SVO-mails compleet is zij die aan een ieder zal rondsturen.
SLOT
Hele fijne kerstdagen en een heel gezond en gelukkig 2019.
Vriendelijke groet,
Esther Nagtegaal
Goedgekeurd door de voorzitter Gerard van Beelen op 09 december 2018
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