O n s Tw e e d e T h u i s

I N F O R M AT I E
VRIJWILLIGERS

Ons Tweede Thuis ondersteunt
mensen met een beperking.
Dat doen we niet alleen, dat
doen we samen met de mensen
zelf en met hun netwerk zoals
familie. En dat doen wij samen
met vrijwilligers. Vrijwilligers
zijn niet meer weg te denken
in de zorg. Ook zij kunnen
bijdragen aan een goed
leven voor mensen met een
beperking Met extra aandacht
of door iets te ondernemen dat
anders niet zo makkelijk kan.
Maar onze cliënten kunnen
ook voor onze vrijwilligers iets
extra’s betekenen.
Wil je bij Ons Tweede Thuis
vrijwilliger worden? Dan vind
je daar in deze folder allerlei
informatie over.

& INF OR M AT IE V RIJW ILLIG ERS
Wanneer ben je vrijwilliger
Je bent vrijwilliger als je op regelmatige
basis iets onderneemt met een cliënt
en daar niet voor betaald krijgt. Je
kunt vrijwilligerswerk doen als je 13
jaar of ouder bent. Ben je jonger, dan
kun je als jeugdlid kennismaken met
vrijwilligerswerk. We werken met een
overeenkomst. Jongeren onder de 18
jaar hebben toestemming nodig van
hun ouders.
Wat doen vrijwilligers?
• Vrijwilligers kunnen regelmatig iets
ondernemen met iemand.
Bijvoorbeeld:
• wandelen, fietsen
• voorlezen, spelletjes doen
• knutselen
• zwemmen, sporten
• iemand ergens heen brengen
• naar de markt, winkelen
• en nog vele andere activiteiten
• Je kunt regelmatig of incidenteel
helpen op een locatie zonder
direct met een cliënt iets te doen,
bijvoorbeeld een klus in de tuin van
een locatie.

• Er zijn ook af-en-toe-vrijwilligers
die incidenteel meedoen,
bijvoorbeeld op een braderie achter
een kraam van Ons Tweede Thuis
staan om vrijwilligers te werven of
meehelpen op een sportdag.
Afspraken
De zorg voor en veiligheid van de
cliënt staat altijd voorop. Cliënt,
begeleider en vrijwilliger maken
afspraken over wat je als vrijwilliger
doet. Altijd kijken zij wat past bij de
cliënt en bij de vrijwilliger zelf. Het
gaat immers om plezier voor twee. Als
je activiteiten onderneemt met een
cliënt, staan de afspraken daarover in
het clientplan.
Wat is er nodig om vrijwilliger
te worden
• VOG (kosten worden vergoed)
• Vrijwilligersovereenkomst
• Je stemt in met gedragscode van
Ons Tweede Thuis
• Respect voor privacy van cliënten,
familie, medewerkers en andere
vrijwilligers

Wat bieden wij vrijwilligers
• Vrijwilligersovereenkomst
• Trainingen
• Reiskostenvergoeding:
voor woon-werk vergoedt Ons
Tweede Thuis de reiskosten
bij uitjes met de cliënt vergoedt
de cliënt de reiskosten
• Jaarlijks twee maal een leuke
attentie
• Inwerken
• Ondersteuning op de locatie
• Je kunt een beroep doen op de
klachtenregeling voor
medewerkers
• Magazine JIJ&IK
• Nieuwsbrief vrijwilligers

Starten als vrijwilliger
Als je gaat beginnen als vrijwilliger
maken we duidelijke afspraken met je.
Zeker als je ook nog andere rollen hebt
zoals medewerker of familie van een
cliënt. Wat ga je precies doen? Welke
bevoegdheden heb je als vrijwilliger?
We werken je goed in voor je als
vrijwilliger aan de slag gaat.
Stoppen als vrijwilliger
Er kan natuurlijk een moment komen
dat je stopt als vrijwilliger. Ook kan
de locatie de overeenkomst op willen
zeggen. Je spreekt dan samen af
hoe je je activiteiten als vrijwilliger
zult beëindigen. Er is altijd een
eindgesprek. Als je wilt, kunnen
we een certificaat, referenties of
aanbeveling meegeven.

Aanmelden
Je kunt je als vrijwilliger aanmelden op
een locatie van Ons Tweede Thuis of bij de
adviseur Vrijwilligers. Op de website staan
vacatures voor vrijwilligers. De locatie
bespreekt met je welke activiteiten je graag
wilt doen, op welke dagen en tijden en met
welke regelmaat. We houden natuurlijk
rekening met jouw wensen, mogelijkheden
en vaardigheden.
Over Ons Tweede Thuis
Ons Tweede Thuis is er voor mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, autisme of niet-aangeboren
hersenletsel, van alle leeftijden, én voor hun
familie. Voor wonen, werken, re-integratie,
dagbesteding, advies en ondersteuning
thuis. 24 uur of een paar uur in de week.
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JIJ&IK is onze slogan.
Samen werken we aan een
goed leven voor mensen met
een beperking in de regio
Amstelland, Meerlanden,
Zuid- en Midden-Kennemerland
en de gemeenten Amsterdam,
Haarlem, Diemen en De Ronde
Venen.

Contact:

Ons Tweede Thuis
Adviseur Vrijwilligers
Vuurdoornstraat 11
1431 RM Aalsmeer
0297 353852
vrijwilligers@
onstweedethuis.nl
www.onstweedethuis.nl/
vrijwilligers

