AANNA MEBELEID 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
•

Vrijwilligers
V rijwilligers kun nen b ij Stichting Vo orlezen kiezen voo r een eenmalige vrijwillige in zet bij
voorleesevenementen en a ctiviteiten en /o f voo r een projectma tige inzet.

•

Vo orlichtin g
Stichting V oorlez en informeer kandidaa t vrijwilligers over haa r voorleesprojecten, voorleesevenementen
en activiteiten tijdens groepsb ijeen ko msten en/of tijdens één-op -één con tacten .

•

Intake
Met ka ndida at vrijwilligers voor lan gdurig vrijwilligerswerk o p p rojectbasis wo rdt een intakegesprek
gevo erd do or de projectleiding van het betreffende p roject. D e selectie va n de vrijwilligers vindt plaa ts
op ba sis va n h et (fu nctie)prof iel. In het p rof iel staa t info rma tie over de gewenste kennis en vaardigheden
van de vrijwilliger, de taken die h ij/zij zal uitvoeren, de o nko sten vergoeding die vo or deze fu nctie geldt
en va n wie h ij/zij begeleidin g on tva ngt.
Met ka ndida at vrijwilligers voor eenma lige voorleesevenementen en activiteiten wo rdt geen apa rt
intakegesp rek gevo erd. Tenzij de betreffende persoon niet heeft deelgen omen aan een
voorlichtingsbijeenkomst of dat er t wijfels zijn o ver integriteit en kwaliteit va n de desbetref fende
perso on.
U itga ngspun t van Stichting V oorlezen is dat met a lle kan dida at vrijwilligers eerst gesproken is voordat
zij worden ingezet bij een voorleesevenement, activiteit o f p roject van de stich tin g.

•

Verklaring Om tren t Gedrag
Stichting V oorlez en stelt als voo rwa arde dat vrijwilligers die op projectba sis met minderjarigen en andere
kwetsb are doelgroepen werken een Verklaring O mtren t Gedra g (V OG) afgeven. De kosten hiervo or
worden vergo ed door Stichting Voo rlezen.

Aa nname & B egeleiding
•

Vrijwilligersovereen ko mst
Stichting V oorlez en sluit een overeen ko mst af met vrijwilligers die zich op projectb asis inzetten voo r de
stich tin g. I n deze overeen ko mst verkla ren zowel de stichting als de vrijwilliger zich te h ouden aan de
hierin gemaakte a fspraken.

•

Informa tie
V rijwilligers on tva ngen voo ra fgaa nd de b en odigde inf ormatie over het p roject wa ar hij/zij voor gaa n
werken of over het voorleesevenement waa r hij/zij a an deelneemt. Vrijwilligers worden gestimu leerd om
de actu ele o ntwikkelingen binnen het project en de stichting te volgen via so ciale media en via de digitale
nieuwsbrief van de stich tin g.
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•

Scholing & intervisie
Stichting V oorlez en organ iseert regelma tig scholing en in tervisie voor vrijw illigers. V ooral voo r de
vrijwilligers die zich op pro jectba sis inzetten. De scho ling en intervisie is vo or deze vrijwilligers
specifiek gericht op het vergroten va n kenn is en vaardigheden die nodig zijn om h et project uit te
kunn en voeren .

•

Verzekering
V rijwilligers van Stichting V oorlez en zijn verz ekerd via de WA - en ongeva llenverzekering die Gemeente
Dordrecht heef t a fgesloten voor a lle vrijwilligers in D ordrech t die in orga nisa tieverband
vrijwilligerswerk verrichten.

•

Onkostenvergoeding
De o nkosten voor vrijwilligers worden zo laa g mogelijk gehou den; onder an dere door de vrijw illiger zo
mogelijk in te zetten op een taa k die op lo op- of fietsafstan d te realiseren is. V rijwilligers die een extra
veran twoordelijkh eid dragen in h et rea liseren va n pro jecten en an dere activiteiten va n de stichting
kunn en een va ste vrijw illigersvergo eding ontvan gen .

•

Vo ortgan g
Met vrijw illigers die op projectb asis werken w ordt regelmatig (do ch minimaa l één keer per jaar) een
voortgangsgesprek gevoerd door de p ro jectleiding van het betreff en de project. In dit gesprek wordt
enerz ijds de a ch terliggende p eriode geëva lu eerd en anderzijds voo ru it gekeken n aar ( nieu we) wensen va n
de vrijwilliger vo or zijn/haa r inzet bij projecten, voorleesevenementen of activiteiten .
In dien de Stichting twijfels heeft o ver de integriteit en/o f o ver de kwaliteit van zijn /h aar in zet dan
wordt de betreffende vrijwilliger u itgeno digd voo r een gesp rek. Dit gesp rek kan ten alle tijden worden
gevo erd.

Beleid ron d seksu eel misbruik (en lichamelijk en psychische mishandeling en v erwaarlozing)
•

Gedragscode
Stichting V oorlez en bestaa t en ontwikkelt zich met en dankzij een h eleboel mensen. On ze activiteiten
worden met elkaa r gema akt en krijgen daa rdo or hu n w aarde. M eestal met een po sitief resultaa t. Soms
werken we in kwetsba re situ aties; vrijwilligers lezen b ijvoorbeeld thu is vo or aa n kinderen of aa n m en sen
met dementie. Daa ro m vindt de stichting h et belangrijk o m a fspraken te ma ken ho e we met elkaa r
omga an en welk gren so verschrijdend gedrag niet getolereerd wordt. Stichting V oorlez en heeft hiervoor
een Gedragsco de ontwikkeld. V rijwilligers die op projectb asis werken tekenen een
vrijwilligersovereenkomst wa arin zij o nder andere verkla ren de Gedra gscode va n S tichting Vo orlezen in
acht te nemen en zich hiermee te kun nen veren igen.

•

Meldingsprotocol
Stichting V oorlez en is een ma atschap pelijke orga nisatie. V rijwilligers die voo rlezen a an kinderen in de
thu issitua tie en/of kwetsb are ou deren kunn en in aa nrakin g komen met (vermoedens) van hu iselijk geweld
en kindermisha ndeling. Om hier tijdig en adequ aat op te kun nen reageren heeft de st ichting een
Meldin gsp ro tocol op gesteld.

•

Jaarlijkse them a-avond
Stichting V oorlez en organ iseert een keer p er jaa r een b ijeen ko mst wa arin het Meldingsprotocol en
aa nverwa nte on derwerp en (creëren van een veilige omgevin g) worden b eh andeld.
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