Thema: werken met vrijwilligers
In Nederland zijn 5,8 miljoen vrijwilligers
te vinden, dat is ongeveer 38% van de
bevolking. Gemiddeld besteden zij zo’n 5
uur per week aan vrijwilligerswerk. Veel
vrijwilligers zetten zich in voor hun eigen
buurt of wijk en doen dit, omdat ze het in de
eerste plaats leuk vinden.
Vrijwilligers op de kinderboerderij
Naar schatting zijn er ruim 8.000 vrijwilligers in
Nederland die zich belangeloos inzetten op een
kinderboerderij of dierenweide. Zij zorgen ervoor
dat klussen afkomen, de dieren worden verzorgd, de
kantine bemand of de kinderboerderij bestuurd. Dat
doen de meeste vrijwilligers onder leiding van een of
enkele medewerkers van de kinderboerderij, al zijn er
ook locaties die geheel draaien op vrijwilligerswerk.
Op de kinderboerderij is voor iedereen wel een
passende (vrijwillige) uitdaging te vinden. De een
vindt het heerlijk om buiten bezig te zijn met de
dieren, de ander staat graag achter de bar. Weer een
ander houdt zich bezig met het beleid of PR van de
kinderboerderij.

Begin met een vrijwilligersbeleid
Vrijwilligerswerk begint met enthousiasme en
de mogelijkheden op de boerderij. Dat betekent
natuurlijk niet dat alles mogelijk is en het
vrijwilligerswerk geheel vrijblijvend is. Vrijwilligers
willen op de organisatie kunnen bouwen en de
organisatie op de vrijwilligers. Daarom is het van
belang om een goed vrijwilligersbeleid te hanteren.
Bij het opstelle van een vrijwilligersbeleid bedenk je
om te beginnen met elkaar (medewerkers, bestuur
etc.) wat je als kinderboerderij te bieden hebt aan
vrijwilligers. Welke (extra) projecten zouden jullie
kunnen oppakken als er meer helpende handen
waren? Welke begeleiding en faciliteiten zijn
aanwezig? Waarom zou een vrijwilliger bij jullie aan de
slag willen gaan? Hou er bij het opstellen van beleid
rekening mee dat vrijwilligers een aanvulling zijn,
geen vervanging van vakbekwame medewerkers.
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Werken met vrijwilligers
Werven van vrijwilligers

Gratis vrijwilligersvacatures plaatsen?

Is het duidelijk wat jullie als organisatie te bieden hebben
en welke werkzaamheden ingevuld kunnen worden door
vrijwilligers? Dan is het tijd om te starten met de werving. Om
gericht vrijwilligers te vinden, stel je een vacature op. Hoe
concreter en wervender je die opstelt, hoe groter de kans
op succes. Een vrijwilligersbank kan je hierbij helpen. Op de
website www.vrijwilligerswerk.nl vind je een overzicht van
alle vrijwilligersbanken in Nederland. Ook via social media
en andere lokale kanalen, zoals de Huis-aan-Huiskrant, kun
je vrijwilligers werven.

Sinds 1 februari zijn de twee grootste Nederlandse
vacaturesites een samenwerking aangegaan.
NUwerk.nl en Monsterboard.nl willen samen
vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid bieden
gratis vrijwilligersvacatures te plaatsen. Profiteer ook
van de enorme uitbreiding van hun bereik!

Vergeet niet dat het mooiste podium om vrijwilligers te
werven de kinderboerderij zelf is. Spreek terugkerende
bezoekers of enthousiaste (oud) stagiairs aan en vraag ze of
ze interesse hebben in vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers aanstellen
Natuurlijk is het geweldig als er veel reacties komen op een
vacature. Toch is het heel belangrijk om kritisch te zijn op
wie je aan de slag laat gaan op de kinderboerderij. Over
het aanstellingsbeleid lees je meer in het artikel ‘een veilige
werkomgeving’ op de volgende pagina’s.

Vrijwilligers vasthouden
Als je eenmaal vrijwilligers hebt, wil je ze ook graag houden.
Dat is niet altijd mogelijk, want sommige vrijwilligers
vinden een (nieuwe) baan, gaan studeren of krijgen
gezondheidsproblemen. Toch kun je als organisatie nog
steeds voldoende doen om vrijwilligers vast te houden. Het
enthousiasme en de dankbaarheid is voor veel mensen een
reden om dagelijks of wekelijks terug te komen. Hou dat
enthousiasme vast door persoonlijke interesse, maar ook
door de vrijwilliger te belonen en erbij te betrekken. Veel
kinderboerderijen organiseren jaarlijks een vrijwilligersdag,
waarbij ze een dag‘teambuilding’doen met alle betrokkenen.
Anderen betrekken de vrijwilligers bij het beleid door ze uit
te nodigen voor vergaderingen of persoonlijke gesprekken.

Meer informatie
www.vrijwilligerswerk.nl (kennisdossiers)
www.nov.nl
www.movisie.nl/kennisdossiers/vrijwillige-inzet

De vSKBN is lid van vereniging NOV. Dat betekent
dat onze leden gratis gebruik kunnen maken van
deze vrijwilligersvacatures. Aanmelden gaat via
0800 – 023 19 48 of nuwerk@monsterboard.nl.
U krijgt dan een contract met Monsterboard.nl zodat
u vrijwilligersvacatures kunt plaatsen.

Hulp nodig bij onderhoud en het beheer
van de speeltuin?
Lastig om vrijwilligers te krijgen voor onderhoud en
beheer van de speeltuin? Speeltuinorganisatie NUSO
is een initiatief gestart om speeltuinen en mensen
met een beperking samen te brengen. Ook voor
kinderboerderij kan dit interessant zijn!
Kijk op: www.aandeslaginspeeltuin.nl

Nieuwe regeling WW en vrijwilligerswerk
Per 1 januari heeft minister Asscher een nieuwe
regeling WW en Vrijwilligerswerk in laten gaan.
Een WW’er mag in principe zijn vrijwilligerswerk
blijven doen, mits hij kan voldoen aan zijn andere
verplichtingen voor het UWV. Als organisatie mag
u geen vrijwilligerswerk aanbieden aan een WW’er
dat voorheen (< 1 jaar geleden) door een betaalde
kracht werd gedaan. Dit staat in de regeling om
werkverdringing te voorkomen.
Het NOV verzamelt meldingen van mensen en
organisaties die vinden dat het UVW onterecht het
doen van vrijwilligerswerk door iemand met een WWuitkering afwijst. Ga hier naar het meldpunt WW.
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