Aanstellingsbeleid vrijwilligers
Liever één te weinig dan de verkeerde
Als Stichting willen wij graag zoveel mogelijk vrijwilligers tot onze beschikking
hebben. Echter, het werken met een verstandelijk en/of lichamelijk beperkte
nemen wij zeer serieus.
Het bijgevoegde schrijven inzake seksuele intimidatie en de daarbij behorende
gedragsregels maken een vast onderdeel uit van de vrijwilligersovereenkomst
die wij hanteren.
Ook het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste binnen
onze Stichting.
Procedure
Op het moment dat een (toekomstige) vrijwilliger zich bij ons meldt wordt er
een gesprek gevoerd met één van de bestuursleden.
De vragen op dit formulier zijn uitgangspunt voor het sollicitatiegesprek dat we
met u zullen hebben. In dit gesprek zullen wij u nader informeren over onze
werkwijze en is er uiteraard ruimte voor vragen.
 Wat trekt u aan in het vrijwilligerswerk van Stichting AAVB
 Hebt u ervaring in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking? Zo ja,
welke ervaring?
 Welke goede en minder goede eigenschappen kunt u van uzelf noemen in dit
verband?
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 Welke activiteiten binnen onze Stichting vindt u leuk om te doen?
 Vindt u het leuk om zelf een activiteit op te zetten binnen onze Stichting?
 In hoeverre kunt u afstand houden van zaken waar u binnen de begeleiding bij
betrokken raakt?
 Hoe kijkt u aan tegen vrijwilligersvergaderingen: in hoeverre zou u vertellen wat u
bezighoudt?
 Hoe gaat u om met positieve en negatieve kritiek?
 Bent u bereid cursussen te volgen die direct verband houden met de doelgroep?

Indien beide partijen na dit gesprek overeenkomen dat u als vrijwilliger aan het
werk gaat binnen onze Stichting zal de administratieve afhandeling in werking
worden gezet.
Uiteraard hoopt de Stichting op een lange en hele leuke tijd samen!
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