
Aannamebeleid 

Present Oldebroek hanteert onderstaand aannamebeleid voor vrijwilligers die zich voor een vooraf 

bepaalde langere termijn willen binden aan onze organisatie.  

We willen een goed beeld krijgen van de beoogde vrijwilliger die een vrijwilligersfunctie binnen of via 

onze stichting gaat vervullen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen 

te weren. Het doel is dat we willen voorkomen dat zich ongewenste situaties voordoen. Bij de werving 

en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen: 

 De coördinator van Present Oldebroek voert een persoonlijk kennismakingsgesprek met de   

vrijwilliger eerst telefonisch en daarna fysiek. 

 De vrijwilliger gaat akkoord met de geldende gedragscode en gedragsregels. 

 De vrijwilliger loopt drie keer mee met een vaste medewerker bij projectbezoek of opstart 

project, afhankelijk van de functie die de vrijwilliger gaat vervullen. 

  De eerste twee keer kijkt de vrijwilliger mee hoe het werkt en daarna neemt de vrijwilliger zelf 

de leiding en kijkt iemand van Present Oldebroek mee. 

  De vrijwilliger vraagt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan op de volgende punten:  

 12 - Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan  

 43 - Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving  

 71 - Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan)

         aansturen  

 Present Oldebroek stelt contract op en bewaart ondertekend exemplaar met VOG en akkoord   

op gedragsregels. 

 Present Oldebroek stelt de vrijwilliger op de hoogte van de naam en contactgegevens van de 

vertrouwenspersoon, deze is aangesteld binnen het Platform Informele Organisatie, (het PIO), 

waar Present Oldebroek onderdeel van uitmaakt.  

 De vrijwilliger mag uitsluitend zelfstandig namens Present Oldebroek op pad als de VOG 

binnen is, contract ondertekend en er akkoord is met gedragsregels en gedragscode en de 

medewerker(s) van Present een positieve indruk hebben van de aanpak van de vrijwilliger bij 

een bezoek bij mensen thuis achter de voordeur. 

 Voor de vrijwilliger geldt een proefperiode van een maand  

 Elk jaar vindt een evaluatiegesprek plaats met de coördinator van Present Oldebroek. 

 Op de website staat beschreven hoe de aannameprocedure van potentiële nieuwe vrijwilligers 

in elkaar zit 

  

 


