Aannamebeleid vrijwilligers en vertrouwenspersoon Stichting De Weide Blik KvK 02081056
Wij nemen vrijwilligerswerk en het werken met kwetsbare mensen serieus. Allereerst voeren
we een gesprek met de potentiële vrijwilliger. Hierin beoordelen we of de vrijwilliger bij De
Weide Blik aan de slag kan. Past het aanbod van de vrijwilliger bij de vraag en het beleid van
De Weide Blik dan gaan we met elkaar in gesprek, wat kan concreet wel en wat kan niet bij
onze organisatie.
Daarnaast worden enkele belangrijke onderdelen in het proces doorgenomen:

2. Daarnaast moeten alle begeleiders de “gedragscode (vrijwillige) medewerkers”
ondertekenen.
3. Tenslotte wordt de vrijwilligersovereenkomst opgesteld en getekend. Hierin worden
werkzaamheden, beschikbaarheid en andere praktische zaken vastgelegd.
4. Om er voor te zorgen dat de vrijwilliger en De Weide Blik niet voor verrassingen (in gedrag
of omgang met elkaar) komen te staan, bespreken we vooraf een proeftijd van 8 weken,
waarin er over en weer gereflecteerd wordt op de samenwerking en waarin er voor beide
partijen een mogelijkheid bestaat om de overeenkomst te ontbinden.
5. Periodiek (minimaal 1, meestal 2 keer per jaar) worden functioneringsgesprekken met de
vrijwilliger gevoerd. Ook wordt aan de vrijwilliger scholing aangeboden in de vorm van een
cursus, thema-avond of training.
6. In goed overleg is er een opzeg termijn van het vrijwilligerswerk van een maand.

Vertrouwenspersoon:
Aan De Weide Blik is een vertrouwenspersoon verbonden. Bij een vertrouwenspersoon
kunnen vrijwilligers, cliënten, betaalde medewerkers en bijvoorbeeld ouders terecht met
hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.
De vertrouwenspersoon is Marja Buist. Haar emailadres is buist.coaching@gmail.com. Nadat
het eerste contact via de mail is gelegd, ontvangt u het bijbehorende telefoonnummer.
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1. Wij vragen aan iedereen die bij ons werkt naar een recente Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG – Screeningsprofiel (2.3) nr. 45, “gezondheidszorg en welzijn van mens en dier”)
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