VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK IN EIGEN THUIS
Waarom?
Als organisatie is het onze maatschappelijke opdracht om vrijwilligerswerk aan te bieden.
We geloven erin dat vrijwilligers iets extra mogelijk kunnen maken voor gebruikers. Ze
dragen bij tot het aangenaam vertoeven in Eigen Thuis. Ze vergroten het netwerk van de
gebruikers en van de voorziening.
Wij bieden vrijwilligers de mogelijkheid hun vrije tijd zinvol te besteden, zowel favoriete als
nieuwe activiteiten te ondernemen, mensen te leren kennen en deel uit te maken van onze
werking. De vrijwilliger kan op een unieke en persoonlijke manier bijdrage leveren aan het
leven van gebruikers in Eigen Thuis.
Hoe?
De vrijwilligerswerking van Eigen Thuis vertrekt vanuit de specifieke talenten, vaardigheden
en mogelijkheden van de vrijwilliger. We zoeken een match tussen het aanbod van de
vrijwilliger en de vraag van onze werking. Een gemotiveerde kandidaat wordt met open
armen ontvangen.
Vrijwilligers verdienen een warm welkom, gepaste informatie en ondersteuning. De
vrijwilligerscoördinator legt de eerste contacten en blijft het aanspreekpunt. De opvolging
gebeurt in overleg met de dienst(en) waar de vrijwilliger aan de slag gaat. Integratie van de
vrijwilliger en het blijvend welkom laten voelen is de opdracht van elk personeelslid en elke
gebruiker van Eigen Thuis.
Vrijwilligers en personeelsleden hebben elk een eigen invalshoek
Vrijwilligers werken aanvullend in de organisatie, niet sturend of personeelsvervangend.
Vrijwilligers dragen niet de eindverantwoordelijkheid. Deze ligt bij de dienst waar de
vrijwilliger aan de slag gaat.
Specifieke zorgopdrachten zijn niet de taak van vrijwilligers. Een voorbeeld: bij uitstappen
behoren medicatietoediening en verzorgingstechnische handelingen tot het takenpakket
van de MABE en/of het begeleidend personeel van ET. Bij uitzonderingen hierop worden
steeds vooraf afspraken gemaakt in overleg met gebruiker, vrijwilliger en organisatie.
Vrijwilligers bepalen zelf de tijd die ze investeren, alsook de aard van het werk dat ze willen
doen. Anderzijds verwacht ET van de vrijwilligers een basis-engagement. We rekenen erop
dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Vrijwillig is niet vrijblijvend.
Vrijwilligers streven net als personeelsleden de basiswaarden van Eigen Thuis na. Ze
respecteren het recht op zelfbeschikking, zelfbepaling, privacy en individuele vrijheid van de
gebruiker.

