
 

    

AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS 
 

Stichting Voorlezen doet haar werkzaamheden voornamelijk met de inzet van vrijwilligers en in georganiseerd 
verband. De vrijwilligers bepalen dus voor een groot deel de kwaliteit van de projecten, voorleesevenementen en 
activiteiten. Daarbij zetten de vrijwilligers zich regelmatig in voor kwetsbare groepen; vrijwilligers lezen 
bijvoorbeeld thuis voor aan kinderen of aan mensen met dementie. Wij vinden het daarom belangrijk om de 
werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers serieus aan te pakken. Liever een vrijwilliger minder dan iemand 
aannemen die niet voldoet aan het gewenste profiel met alle (negatieve) gevolgen van dien. In dit document staat 
het aannamebeleid van Stichting Voorlezen beschreven.  

Werving & Selectie 

• Vrijwil l igers 
Vri jwil l igers  kunnen b ij  St ichting Voor lezen kiezen voor een  eenmal ige vr i jwil l ige  inzet bi j  
voor leesevenementen en  act iv ite i ten en/of voor een projectmatige inzet .   

• Voorl icht ing  
St ichting Voor lezen  informeer kandidaa t vri jwi ll igers  over haar voor leesprojecten,  voor leesevenementen 
en act iv i te iten t i jdens groepsb ijeenkomsten  en/of t i jdens één-op-één  contacten .  

• Intake 
Met kandidaat vr i jwil l igers  voor  langdur ig vr i jwil l igerswerk op projectbas is  wordt een intakegesprek 
gevoerd door de project le iding van het betreffende project . De select ie  van de vr i jwi l ligers  vindt plaa ts 
op  basis  van het (functie)prof ie l .  In het p rof ie l  s taa t informatie  over  de gewenste  kennis  en vaardigheden 
van de vri jwi ll iger , de taken die  h ij/zi j zal  ui tvoeren,  de onkostenvergoeding die  voor  deze functie geldt 
en van wie h ij/zi j  begele id ing ontvangt.  
Met kandidaat vr i jwil l igers  voor  eenmalige  voor leesevenementen en act ivi te i ten  wordt geen apart 
intakegesprek gevoerd. Tenzi j  de betreffende persoon niet heeft dee lgenomen aan  een 
voor l ichtingsbi jeenkomst of dat er  twij fe ls  zi jn over  integr ite i t  en kwal ite i t  van de desbetref fende 
persoon.   
Uitgangspunt van  Stichting Voor lezen  is  dat  met a lle  kandidaat vr ijwi l ligers  eerst gesproken  is  voordat 
zi j  worden ingezet bi j een voor leesevenement, act iv ite i t  o f p roject van  de st ich ting.  

• Verklaring Omtrent Gedrag  
St ichting Voor lezen  ste lt  als  voorwaarde dat vr i jwi l l igers die  op projectbas is  met minderjar igen  en andere 
kwetsbare doelgroepen werken een Verklar ing Omtrent Gedrag (VOG) afgeven. De kosten  hiervoor 
worden vergoed door  St ichting Voorlezen.  

 
Aanname & Begeleiding  
 

• Vrijwil l igersovereenkomst 
Stichting Voor lezen  s lui t  een overeenkomst  af  met vr i jwi l ligers  die  zich op  projectbas is inzetten voor de 
st ich ting. In deze overeenkomst verk la ren zowel  de st ichting als de vri jwi ll iger  zich te  houden aan  de 
hierin gemaakte a fspraken.  

• Informatie   
Vri jwil l igers  ontvangen voorafgaand de benodigde informatie over het p roject waar  hi j/zi j voor  gaan 
werken of over  het voor leesevenement waar hi j/zi j  aan deelneemt. Vr ijwi l ligers  worden  gest imuleerd om 
de actuele  ontwikkel ingen binnen het project en de st ichting te  volgen  v ia sociale  media en  v ia  de dig i tale  
nieuwsbr ief  van  de st ich ting. 
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• Scholing & intervisie 

Stichting Voor lezen  organ iseert rege lmatig schol ing en in terv isie  voor  vr i jw il l igers.  Vooral  voor de 
vri jwi ll igers  die  zich op pro jectbasis  inzetten.  De scho ling en  intervis ie  is  voor  deze vri jwi ll igers  
specifiek gericht op het vergroten van kenn is  en  vaardigheden die  nodig zi jn om het project ui t  te 
kunnen  voeren .  

• Verzekering 
Vri jwil l igers  van Stichting Voor lezen  zi jn verzekerd via  de WA- en ongeva llenverzekering die  Gemeente 
Dordrecht heef t a fgesloten voor  a lle  vri jwi ll igers  in Dordrecht die  in organisa tieverband 
vri jwi ll igerswerk verrichten.  

• Onkostenvergoeding 
De onkosten  voor  vr i jwi l ligers  worden  zo  laag mogel ijk  gehouden; onder andere door  de vr i jw il l iger  zo  
mogel ijk  in te  zetten op een taak die  op loop- of f ie tsafstand te  real iseren  is .  Vr ijwi l ligers die een  extra 
veran twoordeli jkheid dragen in het rea li seren van pro jecten en andere act iv ite i ten van de st ichting 
kunnen  een vaste  vr i jw il l igersvergoeding ontvangen .  

• Voortgang 
Met vr i jw il l igers  d ie op projectbas is  werken wordt rege lmatig (doch  minimaa l één keer per jaar )  een 
voortgangsgesprek gevoerd door  de pro ject leid ing van  het betreffende project . In  di t  gesprek wordt 
enerz ijds  de achter l iggende per iode geëva lueerd en anderzi jds  vooru it  gekeken naar  (nieuwe) wensen van 
de vri jwi ll iger voor zi jn/haar inzet bi j projecten,  voor leesevenementen of act ivi te i ten .  
Indien de Stichting twi j fe ls heeft over  de integr ite i t  en/of over  de kwal i te it  van zi jn/haar  inzet dan 
wordt de betreffende vr i jwi l l iger  u itgenodigd voor een  gesprek . Dit gesprek kan  ten al le  t ijden worden 
gevoerd. 
 

Beleid  rond seksueel misbruik (en lichamelijk en psychische mishandeling en verwaarlozing) 
 

• Gedragscode 
Stichting Voor lezen  bestaa t en ontwikkel t  zich met en dankzi j  een heleboel  mensen. Onze act iv ite i ten 
worden met elkaar gemaakt en kri jgen  daardoor hun waarde. Meestal  met een  posit ief resul taa t . Soms 
werken we in kwetsbare s i tuat ies ;  vri jwi ll igers  lezen b ijvoorbeeld thu is  voor aan k inderen of aan mensen 
met dementie . Daarom vindt de st ichting het be langr i jk  om afspraken  te  maken  hoe we met elkaar 
omgaan en  welk grensoverschr i jdend gedrag niet getolereerd wordt.  St ichting Voor lezen  heeft hiervoor  
een  Gedragscode ontwikkeld. Vri jwil l igers  d ie op projectbas is werken tekenen een 
vri jwi ll igersovereenkomst waar in  zi j  onder  andere verkla ren de Gedragscode van S tichting Voorlezen in 
acht te  nemen en zich hiermee te  kunnen veren igen.  

• Meldingsprotocol 
Stichting Voor lezen  is  een maatschappeli jke  organisat ie.  Vri jwi ll igers  die  voorlezen  aan kinderen  in de 
thu iss i tua t ie en/of kwetsbare ouderen kunnen in aanraking komen met (vermoedens) van  hu ise l i jk  geweld 
en kindermishandel ing. Om hier t ijd ig en adequaat op te  kunnen reageren  heeft de st ichting een 
Meldingspro tocol  opgeste ld.   

• Jaarl ijkse thema-avond 
Stichting Voor lezen  organ iseert een keer  per  jaa r een  b ijeenkomst  waar in het Meldingsprotocol  en  
aanverwante onderwerpen  (creëren  van een  ve il ige omgeving) worden behandeld. 
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