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Aannamebeleid bij vrijwilligers.

We vinden het belangrijk om te weten wat voor “vlees we in de kuip hebben”, en hebben daarom
ook voor vrijwilligers een aannamebeleid.
Vrijwilligers dienen telefonisch/face to face/schriftelijk een verzoek in bij de directie om in
aanmerking te komen om vrijwilligerswerk te komen doen bij de zorgboerderij. De directie zal
met diegene in gesprek gaan en bij potentie een face to face gesprek plannen op de
zorgboerderij.
Wij willen potentiële vrijwilligers niet verplichten tot het aantonen van een VOG maar vinden het
wel belangrijk om te weten wat voor personen het zijn omdat we hier werken met kwetsbare
personen. Tevens hebben we een functieomschrijving vrijwilliger die we met de vrijwilliger
bespreken als we merken dat de vrijwilliger potentie heeft.
De volgende zaken worden in een eerste gesprek besproken:
• Wie zijn wij, waar staat de zorgboerderij voor en wie komen hier.
• Wie de persoon (mogelijke vrijwilliger) is.
• Ervaring binnen zorg/welzijnsinformatie.
• Reden van aanvraag vrijwilligerswerk, wat is de motivatie om hier vrijwilligerswerk te
doen?
• Welk werk heeft de persoon in het verleden/heden gedaan?
• Heeft de persoon ervaring met kwetsbare ouderen en complex gedrag?
• Heeft de persoon een strafblad?
• Met welke zaken zou de persoon kunnen/willen ondersteunen op de zorgboerderij?
Indien we besluiten dat de persoon bij onze organisatie past als vrijwilliger nodigen we de
persoon uit voor een gesprek op de zorgboerderij.
De volgende zaken worden in dit gesprek besproken:
• Rondleiding over het terrein en de gebouwen.
• Medewerkers informatie brochure en verwachtingen van beide kanten.
• Dagen van beschikbaarheid en waarin de vrijwilliger kan/wil ondersteunen.
• Wat verder ter tafel komt
Mocht er vanuit beide kanten een goed gevoel zijn kan de vrijwilligersovereenkomst ondertekend
worden.
Per mail wordt de vrijwilligersovereenkomst, de medewerkers informatie brochure en de
stamkaart toegestuurd en gevraagd deze in te vullen en te ondertekenen en kan de vrijwilliger
aan de slag.
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