MensenWerk
In de rubriek MENSENWERK willen we telkens een
groep ‘mensen’ belichten die op één of andere manier betrokken is bij
de werking van een jeugdverblijfcentrum. Deze keer hebben we het (opnieuw) over
vrijwilligers. We bekijken wat je kan doen om hen te motiveren. Tegelijk hebben we
aandacht voor de nieuwe vrijwilligerswet die de voorbije weken een aantal keren in
het nieuws kwam met enkele aanpassingen. Op die manier kunnen we ons artikel uit
HuisWerk 1 vervolledigen.
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VOOR EEN MOTIVEREND

VRIJWILLIGERSBELEID
2. ZORG VOOR DUIDELIJKE INFORMATIE
Vrijwilligers moeten weten wat van hen
verwacht wordt. De bedoeling van een
jjeugdverblijfcentrum is op zich redelijk
eenvoudig uit te leggen. Toch zou het
soms verbazen hoeveel misvattingen
er bestaan rond wat zich dan exact in
het centrum afspeelt. Een goede uitleg
over de werking is dus belangrijk, zodat mensen kunnen inschatten welk
engagement ze aangaan. Voor (kandidaat-)vrijwilligers moet het duidelijk
zijn welke taken ze kunnen uitvoeren.
Zorg daarom voor concrete informatie
met voldoende voorbeelden en trek
er genoeg tijd voor uit. Maak het ook
praktisch en zichtbaar: een nieuwe
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sfeer is dus daarom een bijna noodzakelijke startvoorwaarde en voor heel
wat mensen zelfs de belangrijkste.
Het is nuttig dat je van jouw vrijwilligers weet wat voor hen de reden is
voor hun engagement. Je kan er op
die manier ook op inspelen. Een vrijwilliger waarvan je weet dat hij/zij sociale contacten belangrijk vindt, kan
je beter groepen laten ontvangen dan
de bomen laten snoeien.
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6. TOON WAARDERING
Laat zien dat je de inzet van je vrijwilligers waardeert. Dat kan je doen
door op een aantal vaste momenten
aandacht voor hen te hebben: bijv.
een verjaardagskaartje of een ontspannende daguitstap voor alle medewerkers. Even belangrijk is dat je ook
tussendoor je tevredenheid laat blijken. Een schouderklopje op het juiste
moment betekent soms meer dan een
groot cadeau.

7. BEWAAK DE
ZAKELIJKE KANT
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WELKE VRIJWILLIGERS
VALLEN ONDER DE WET?
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vrijwilligers: www.de-raet.be.
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