
Aanstellingsbeleid vrijwilligers
Stichting De Klup, vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Een stichting die zich 
sinds 1970 met hart en ziel inzet voor deze doelgroep. Wekelijks zetten tal van vrijwilligers zich geheel 
belangeloos in om plezier te maken met een groep enthousiaste deelnemers. Deelnemers die keer op keer 
genieten van de activiteiten als zwemmen, schilderen, spelletjes en bijvoorbeeld eten koken maar natuurlijk 
ook van de gezelligheid, het samen zijn en gewoon de aandacht die gegeven wordt. En laten we vooral het 
sinterklaasfeest, het kerstfeest en het jaarlijkse Klupuitje niet vergeten.

Trots zijn we op onze vrijwilligers die zich vanuit hun hart inzetten en dit met enorme betrokkenheid en 
plezier doen. Vrijwillig is natuurlijk niet vrijblijvend. Er zijn regels en eisen vanuit de overheid en wekelijks 
moeten we voldoende vrijwilligers in kunnen zetten die zorgen voor de planning en die weten wat er moet 
gebeuren en hoe dit te doen. Maar… hoe fijn is het om met onze deelnemers plezier te maken en er voor 
deze geweldige mensen te zijn.

Als gezegd doet de Stichting De Klup haar werkzaamheden met de geweldige inzet van vrijwilligers. De 
vrijwilligers bepalen voor een groot deel dus de kwaliteit van de activiteiten. Wij vinden het natuurlijk 
belangrijk om de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers serieus aan te pakken. Een vrijwilliger  
die voldoet aan het gewenste profiel en die zich hierdoor zelf ook prettig voelt binnen De Klup, dat is ons 
uitgangspunt. In dit document staat het aanstellingsbeleid van Stichting De Klup beschreven.

Werving & Selectie

1. Vrijwilligers 
Vrijwilligers kunnen bij Stichting De Klup kiezen voor inzet bij verschillende activiteiten als sportieve, 
creatieve en ontspannende activiteiten. Denk daarbij aan zwemmen, knutselen, schilderen, darten, sjoelen 
etc. Ook vinden er jaarlijks diverse activiteiten plaats als kerstfeest, sinterklaasfeest, een paardrijdag, een 
dagje uit etc.

2. Voorlichting 
Stichting de Klup geeft kandidaat vrijwilligers graag informatie over haar activiteiten en de gelegenheid  
een aantal keren vrijblijvend te komen kijken. Door een aantal keren mee te draaien kan er verder kennis 
gemaakt worden.

3. Intake 
Met kandidaat vrijwilligers wordt een intakegesprek gevoerd met de coördinator van Stichting De Klup,  
Julia Thijsen. In dit gesprek komen aan de orde:

a. Motivatie van de vrijwilliger om bij Stichting De Klup te komen helpen;
b. Arbeidsverleden/ervaring/scholing/school van de vrijwilliger;
c. Het belang dat de stichting hecht aan een veilig klimaat voor onze deelnemers en vrijwilligers;
d. Verplichte aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
e. Verplichte ondertekening gedragsprotocol;

4. Verklaring Omtrent Gedrag
Stichting De Klup stelt als voorwaarde dat vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgeven. 
Eventuele kosten hiervoor worden vergoed door Stichting De Klup.

5. Aanname & Begeleiding
Vrijwilligersovereenkomst
Stichting De Klup sluit een overeenkomst af met vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting.  
In deze overeenkomst verklaren zowel de stichting als de vrijwilliger zich te houden aan de  
hierin gemaakte afspraken.



  
Informatie
Vrijwilligers ontvangen voorafgaand de benodigde informatie over de activiteit waarvoor zij zich gaan 
inzetten. Vrijwilligers worden gestimuleerd om de actuele ontwikkelingen binnen de stichting te volgen via 
de Klupkrant en de website van de stichting.

Scholing & overleg
Stichting De Klup biedt vrijblijvend via Welzijn Barneveld scholing aan voor vrijwilligers. De scholing is voor 
deze vrijwilligers specifiek gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden die nodig zijn om de 
begeleiding uit te kunnen voeren.

6. Verzekering
Stichting De Klup sluit een WA- en ongevallenverzekering af voor haar vrijwilligers en/of maakt gebruik van 
een gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

7. Onkostenvergoeding
De onkosten voor vrijwilligers worden zo laag mogelijk gehouden. Vrijwilligers die een extra 
verantwoordelijkheiddragen kunnen in bepaalde gevallen een vaste vrijwilligersvergoeding ontvangen.

8. Voortgang
Er vindt waar nodig overleg overleg plaats tussen vrijwilliger en coördinator, Julia Thijsen-Borsboom.  
In gezamenlijk overleg wordt de achterliggende periode geëvalueerd en ook vooruit gekeken naar 
eventuele aanpassingen in de begeleiding, specifieke activiteiten of wat er verder aan de orde is.

9. Beleid rond seksueel misbruik (en lichamelijk en psychische mishandeling) 
Soms werken we in kwetsbare situaties. Daarom vindt de stichting het belangrijk om afspraken te maken 
hoe we met elkaar omgaan en dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt. Stichting De Klup 
heeft hiervoor een Gedragscode ontwikkeld. Vrijwilligers tekenen een vrijwilligersovereenkomst waarin zij 
onder andere verklaren de
Gedragscode van Stichting De Klup in acht te nemen en zich hiermee te kunnen verenigen. In geval van 
constateringvan grensoverschrijdend gedrag kan contact worden opgenomen met de hiertoe aangestelde 
externe vertrouwenspersoon:

Gegevens vertrouwenspersoon Stichting De Klup Barneveld:
Mw. Anja van Altena, aangesloten bij LVV (Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen )   
info@anjavanaltena.nl, 06-46402118.

Tot slot, vrijwilligerswerk bij stichting De Klup is bovenal leuk en geeft enorm veel voldoening en 
waardering. Onze deelnemers en vrijwilligers gaan met plezier naar de verschillende activiteiten  
en dat kan dankzij onze geweldige vrijwilligers!


