Vrijwilligerspool Blik

Vrijwilligers in ’s-Hertogenbosch & Vught

Heb je een acute klus, waar je te weinig handjes voor hebt? En heb je deze klus al voldoende
gepromoot? Galant en VughtvoorElkaar kunnen jouw hulpvraag verspreiden.
Onder de titel ‘Blik Vrijwilligers’ hebben Galant en Vught voor Elkaar een vrijwilligersploeg die
benaderd kan worden wanneer een organisatie in de knel zit. Het is altijd aan de vrijwilliger of
zij/hij/hen op de oproep ingaat.
Voorwaarden
Wil je als organisatie gebruik van maken van de vrijwilligersploeg? Dan stellen we de volgende
voorwaarden:
1. de klus moet binnen 3 weken uitgevoerd worden
2. de klus is te overzien in tijd en omvang
3. Het betreft vooral praktische doe-klussen
4. jij als organisatie zorgt voor veilig werken en vraagt geen extra scholing van vrijwilligers
Voldoe je aan de voorwaarden? Bekijk ook even de checklist hieronder.
Vul voor je aanvraag dit FORMULIER in en we nemen contact met je op.
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Checklist voor organisaties
Communicatie
De flex-vrijwilligers kennen jouw organisatie niet. Wees duidelijk in je contact naar de
vrijwilligers.
− Zorg dat ze de juiste informatie krijgen over de dag, tijd, locatie en kledingadvies.
− Geef één of twee van je huidige vrijwilliger(s) de taak van ‘gastvrouw/heer’. Zo is er
altijd een centraal punt waar vrijwilligers terecht kunnen.
Laat vrijwilligers weten:
− Vang mensen op bij binnenkomst.
Dag, tijd, locatie
− Zorg dat de koffie klaar staat en eventueel iets lekkers.
Kleding
Lunch
− Neem afscheid bij vertrek.
− Krijgen de vrijwilligers een lunch aangeboden? Geef door dat er een lunch aangeboden
wordt of geef door dat ze hun eigen lunchpakketje mee moeten nemen.
Realistische klus
Zorg voor een realistische inschatting van het aantal vrijwilligers. Het is namelijk heel
onbevredigend voor de vrijwilligers als er te weinig werk voor ze is of als het onhaalbaar is om de
klus af te maken.
Check de verzekering
− De gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Vught hebben voor haar vrijwilligers een
uitgebreide vrijwilligersverzekering afgesloten.
− Check of de klus onder deze verzekering valt en of je eigen verzekering ongevallen/schade
dekt.
https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/ondersteuning-en-zorg/vrijwilligers
https://socialekaart.vught.nl//vrijwilligerswerk-0
Goede instructies en materialen
− Mensen komen je helpen! Ze willen de handen uit de mouwen steken.
Zorg vooraf voor de juiste materialen (inclusief beschermende middelen) en zorg dat alles
klaar staat.
− Wie is de coördinator van de dag? Wanneer geef je instructies door?
− Er zijn handige werkvormen (bijv. post-its met taken) waardoor je overzicht van de
werkzaamheden houdt.
Veiligheid
Vrijwilligers hebben niet standaard een VOG en kunnen dit ook niet voor de eenmalige klus
aanvragen. De organisatie blijft altijd verantwoordelijk voor haar medewerkers, dus ook voor
de tijdelijke vrijwilligers.
Bedank de vrijwilligers
Vergeet bij vertrek niet het bedanken van de vrijwilligers.
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Terugkoppeling
VughtvoorElkaar en Galant stellen het op prijs wanneer je ons een kort verslag (met foto)
stuurt. Wij geven er publiciteit aan.

Maak samen plezier!
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