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Welkom als vrijwilliger bij Icare Jeugdgezondheidszorg! In
deze folder vindt u informatie over wat u als vrijwilliger
bij Icare JGZ kunt verwachten.
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Over Icare Jeugdgezondheidszorg / Home-Start / Moeders
Informeren Moeders (MIM)
Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in om de eerste vier jaar
van kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze, zo
belangrijke periode, kunnen ouders bij Icare JGZ terecht voor
ondersteuning bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun
kind. Het uitgangspunt van de ondersteuning is altijd de eigen kracht
van de ouder. De visie van Icare JGZ is daarom ook ‘Ouder in regie’.
Dat betekent dat we de eigen kracht en mogelijkheden van ouders
willen versterken. Icare JGZ heeft de bevoegdheid om Home-Start en
MIM uit te voeren in diverse gemeenten.
Vrijwilligerswerk bij Icare JGZ
Vrijwilligers maken steeds meer deel uit van de diensten van de Centra
Jeugd en Gezin. Voorbeelden zijn Home-Start en MIM. Wij waarderen de
inzet van onze vrijwilligers zeer! Icare JGZ vindt het dan ook belangrijk
dat zij goed ondersteund worden en dat de afspraken en verwachtingen
helder zijn.
Wat verwachten wij van u?
Voor vrijwilligerswerk binnen Icare JGZ is in de meeste gevallen geen
speciale opleiding of ervaring nodig. Inzet, een warm hart en
interesse in de ouders en kinderen zijn wel belangrijk. De
werkzaamheden voert u op vrijwillige basis uit, maar zijn niet
vrijblijvend!

Icare JGZ verwacht van een vrijwilliger dat hij of zij:
• Gemotiveerd is om vrijwilligerswerk te doen.
• Zich conformeert aan het programma waar hij / zij aan verbonden is.
• Geïnteresseerd is in de mensen met wie hij / zij gaat werken.
• Regelmatig en gedurende een langere periode beschikbaar is.
• Geestelijk, lichamelijk en sociaal in staat is om de afgesproken
taken uit te voeren.
• Bereid is tot samenwerking met de coördinator.
• Zich houdt aan richtlijnen die vanuit Icare JGZ en het project
gelden, over bijvoorbeeld gedragsregels, verhindering en
geheimhouding.
• Medewerking verleent in de aanvraag van een VOG.
Wat kunt u als vrijwilliger verwachten?
Als u bij Icare JGZ aan de slag gaat als vrijwilliger, bent u geen
betaalde kracht. We nemen u net zo serieus als onze medewerkers. U
weet dus zeker dat alles goed is geregeld. Zo kunt u rekenen op:
• Begeleiding door beroepskrachten.
• Een reiskosten- en onkostenvergoeding.
• Een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers
(deze zijn aanvullend op de door u zelf afgesloten verzekeringen).
• Dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Vrijwilligersovereenkomst
Bij uw aanstelling als vrijwilliger worden de werkzaamheden
vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Hier vindt u als
vrijwilliger alle afspraken en regelingen die Icare JGZ met de
vrijwilliger overeenkomt. Bij uw aanstelling dient u een Verklaring
Omtrent Gedrag te overleggen.

IJ 0066 1007

Vragen
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de coördinator van het project
waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Wij wensen u veel plezier en
voldoening als vrijwilliger!

