Vrijwilliger bij
Talentweken.

Vrijwilliger bij Talentweken
Wat fijn dat je als vrijwilliger gaat meehelpen om basisschoolkinderen hun talenten te laten
ontdekken. Bij Talentweken laten we ze zien en voelen wie zij zijn, wat zij leuk vinden en wat
zij goed kunnen. Zo ontwikkelen zij hun talenten en maken zij stappen naar een toekomst die
bij hen past. Met onze positieve insteek en doorzettingsvermogen krijgen we mooie resultaten
voor elkaar.
We zijn blij met jouw hulp daarbij en spreken graag het volgende met jou af.
We kunnen op elkaar bouwen
• Je zorgt dat je weet wat je taken en je werktijden zijn en doet je best om je
vrijwilligerswerk goed te doen.
• Je komt op tijd. Ben je ziek, te laat, of kun je niet komen, dan geef je dat direct door aan je
contactpersoon bij Stichting Talentweken.
• Is er iets onduidelijk, wil je iets vragen, heb je een opmerking? Laat het weten aan je
contactpersoon.

We zorgen samen voor een open, transparante en veilige omgeving
• Je gaat verantwoordelijk (denk o.a. aan niet roken en drinken tijdens het werk), vriendelijk
en betrouwbaar om met de mensen en kinderen met wie je samenwerkt.
• Je begrijpt dat het voor ouders en scholen belangrijk is dat ze hun kinderen met een gerust
hart aan ons over kunnen laten.
• Je zorgt ervoor dat wat je doet en zegt nooit de grenzen overschrijdt van de kinderen en
volwassenen met wie je samenwerkt. De Talentweken zijn altijd een veilige plek. Ook voor
jouzelf.
• Je werkt samen volgens het vier-ogenprincipe. Dat betekent dat er altijd een andere
volwassene kan meekijken of meeluisteren terwijl je tijdens de Talentweken met de
basisscholieren werkt.
• Mocht er iets gebeuren waar jij of iemand die je spreekt graag met een onafhankelijk
iemand over wil praten, dan mag je altijd contact opnemen met onze Vertrouwenspersoon
(zie onze website).
• Je vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag aan en geeft deze aan je contactpersoon bij
Stichting Talentweken voordat je vrijwilligerswerk begint. Je krijgt hiervoor van ons een
aanvraagformulier en wij vergoeden jou de kosten.
• Wij zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid, mocht je iets overkomen tijdens
je vrijwilligerswerk bij Stichting Talentweken.

•

Je deelt geen foto’s of persoonlijke informatie van de deelnemers met anderen. Met jouw
eigen persoonlijke gegevens gaan we ook verantwoord om. Twijfel je wat je mag delen,
bijvoorbeeld op sociale media? Overleg even met je contactpersoon en vraag om akkoord
van degene om wie het gaat.

We zijn blij met jouw vrijwillige inzet
• Je krijgt geen financiële vergoeding voor je werk. Je ontvangt veel dankbaarheid en bent
straks wel een mooie ervaring rijker.
• Is het nodig dat je geld uitgeeft aan je werk voor de Talentweken, overleg dan vooraf met
ons of je dit bij Stichting Talentweken kunt declareren.
• Mochten we cadeautjes krijgen tijdens ons werk, dan delen we die met elkaar.

Dit zijn de details van jouw inzet
• Vrijwilligerstaken:
• Dagen en tijden:
• Contactpersoon:
• Telefoonnummer/e-mailadres:
Ja, dat spreken we af. Ik ben helemaal akkoord:
[Naam]

…………………………………………………………………….
Plaats: …………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………

