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Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
Vrijwilliger zijn is verbonden, maar niet gebonden. 
Vrijwilliger zijn is onbetaalbaar, maar niet te koop. 
 
Vrijwilliger zijn… is positief denken, is positief doen, met als enig doel: 
Voor jezelf en een ander, een goed gevoel. 
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1. Inleiding 

’t Paradies, gelegen in het hart van Roermond staat bekend als hét ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor en door senioren. ’t Paradies is een multifunctioneel centrum dat een 
scala aan activiteiten aanbiedt aan senioren in de regio Roermond. 
 
In september 2000 opende ’t Paradies haar deuren met als algemene beleidsdoelstelling: door 
een aanbod van activiteiten, aansluitend bij de wensen en behoeften, senioren ondersteunen in 
hun streven naar zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. Dit door mogelijkheden te 
bieden voor: 

• het vergroten en delen van kennis; 

• culturele activiteiten; 

• ontmoeting en ontspanning; 

• welzijn; 

• samenwerking met andere (vrijwilligers)organisaties die zich richten op dezelfde doelgroep. 
 
Samen doen, betrokkenheid en een ongedwongen en gezellige sfeer, waarin senioren elkaar 
ontmoeten, zijn kenmerken van ‘t Paradies. Daarnaast worden er tal van activiteiten 
georganiseerd in eigen beheer of in samenwerking met andere organisaties, activiteiten met 
een recreatief, educatief, cultureel, informatief of een dienstverlenend karakter. Tevens worden 
faciliteiten en ruimten ter beschikking gesteld en verhuurd aan derden die activiteiten 
organiseren. 
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in ’t Paradies. De werkzaamheden die zij verrichten zijn heel 
verschillend. Doordat er zoveel vrijwilligers actief zijn is het belangrijk om goede afspraken te 
maken. Vrijwilligers nemen een duidelijke plaats in binnen de organisatie. 
 
Het vrijwilligersbeleid vormt dan ook een onderdeel van het totale organisatiebeleid. In het 
vrijwilligersbeleid is het geheel aan voorwaarden vastgelegd dat nodig is om vrijwilligers tot hun 
recht te laten komen. 
 
Dit beleid (vertaald in een informatiegids) geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop het 
algemene vrijwilligersbeleid binnen het centrum wordt uitgevoerd. De gids wil een bijdrage 
leveren aan een prettige en duidelijke samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. 
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de bezoekers een prettig verblijf hebben in hét 
ontmoetingscentrum. 
 
Wij hopen u met deze informatiegids zo goed mogelijk te informeren over het vrijwilligerswerk in 
‘t Paradies. Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze gids of over het vrijwilligerswerk, 
dan kunt u altijd een afspraak maken met de manager. 
 

Wij wensen u veel voldoening en plezier tijdens uw werk als vrijwilliger. 
 

 
 

 

Evelyne Verheijen, coördinator van de gastvrouwen en gastheren:  
"We zorgen ervoor dat het in ’t Paradies altijd gezellig is. Dat zit ‘m vaak ook in 
kleine dingen: een bloemetje op tafel, versieren voor speciale gelegenheden... De 
sfeer hier is hartstikke goed." 

 

 

Evelyne Verheijen, coördinator van de gastvrouwen en gastheren:  

"We zorgen ervoor dat het in ’t Paradies altijd gezellig is. Dat zit ‘m 

vaak ook in kleine dingen: een bloemetje op tafel, versieren voor 

speciale gelegenheden... De sfeer hier is hartstikke goed." 
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2. Organisatie 
 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de organisatie waarin u zich als vrijwilliger bevindt, wordt 
de structuur hieronder in het kort weergegeven en beschreven: 

 

 
 
 
Binnen ’t Paradies kunnen de volgende functies worden onderscheiden: 

 
Vrijwilliger 

De vrijwilliger verricht taken die zijn afgesproken en vastgelegd in de 
vrijwilligersovereenkomst. De vrijwilliger maakt deel uit van een werkgroep. Elke werkgroep 
wordt, naast de praktische begeleiding door een coördinator, inhoudelijk ondersteund door 
de manager. Met vragen kan een vrijwilliger dan ook altijd terecht bij het eerste 
aanspreekpunt : de coördinator van de werkgroep. 
In bijzondere situaties kan het zijn dat op verzoek van en in overleg met de manager andere 
werkzaamheden worden verricht dan vermeld in het takenpakket. 

 
Coördinator 

Bij iedere werkgroep fungeert een vrijwilliger als coördinator. Deze coördineert de 
werkzaamheden in de desbetreffende groep volgens de bijbehorende taak c.q. 
functieomschrijving. Hij of zij is tevens het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de 
werkgroep en communiceert met de manager. Daarnaast is hij of zij lid van het 
coördinatorenoverleg (overlegorgaan bestaande uit de manager en de coördinatoren). 
 

Bestuurslid 
Het bestuur bestaat uit onbezoldigde leden. Zij stellen een voorzitter, secretaris en 
penningmeester aan. Deze drie personen vormen het dagelijks bestuur (DB). Het bestuur ziet 
erop toe dat beleid en afspraken correct worden uitgevoerd, legt verantwoording af aan de 
gemeente Roermond en bewaakt dat de invulling van 't Paradies blijft passen binnen de 
doelstelling: het aanbieden van activiteiten ten behoeve van senioren, alsmede het fungeren 
als centraal ontmoetings- en dienstencentrum voor alle senioren van Roermond en omgeving. 
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Het team van betaalde medewerkers bestaat uit: 

 
Manager 

De manager is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het beleid waar ook het 
vrijwilligersbeleid deel van uit maakt. De manager ondersteunt en begeleidt de 
coördinatoren. Tevens is de manager verantwoordelijk voor het personeel, het budget en de 
exploitatie, het cultuur- activiteitenaanbod, de communicatie en PR, het beheer en de 
externe diensten (als het schoonmaakbedrijf). 
 

Assistent facilitair beheer, assistent administratie en reserveringen 
Deze beheer medewerkers zijn belast met administratieve taken en het algemene beheer 
(o.a. ruimteplanning, voorraad-, kas- en sleutelbeheer, diverse klussen met betrekking tot 
onderhoud en techniek en praktische ondersteuning vrijwilligers en manager). 
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2. Toelichting begrippen 

 
Vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt 
verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving zonder dat degene die het 
verricht voor zijn of haar levensonderhoud daarvan afhankelijk is. 
 
Vrijwilliger: iemand die om niet zijn diensten aanbiedt die passen binnen de activiteiten van 
de organisatie en die met enige regelmaat in een bepaald verband worden verricht. 
 
Vrijwilligersorganisatie: is een met naam en adres genoemd, formeel of informeel 
georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of 
activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten 
gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire 
proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte 
werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilliger. 
 
Vrijwilligersbeleid: is het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen  
’t Paradies tot hun recht te laten komen. Het beleid dient mogelijk te maken dat vrijwilligers 
hun eigen doelen nastreven op een dusdanige wijze dat ook de doelstellingen van de 
organisatie daarmee gediend worden. Vrijwilligersbeleid is onderdeel van het 
organisatiebeleid en is van toepassing op alle personen die als geregistreerd vrijwilliger bij  
’t Paradies vrijwilligerswerk verrichten. Het vrijwilligersbeleid is gericht op het stimuleren van 
vrijwilligers. Het beleid moet zorgen voor goede werkomstandigheden en dient 
onduidelijkheid voor vrijwilligers te voorkomen. Begeleiding, scholing, onkostenvergoeding, 
veiligheid en medezeggenschap moeten hierin voor vrijwilligers geregeld zijn. 
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3. Aanstelling van vrijwilligers 
 

Werving 
Werving van nieuwe vrijwilligers gebeurt op verschillende manieren. Een aantal van de 
vrijwilligers vindt zijn weg naar ‘t Paradies via mond-tot-mondreclame. Daarnaast werft  
’t Paradies actief door vacatures te plaatsen bijvoorbeeld op Via, Senioren website, 
Website Paradies, sociale media en via inschrijving bij de Vrijwilligers Centrale 
Roermond. 

 
Aanmelding 

Indien mensen geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk, dan kunnen ze in ’t Paradies een 
aanmeldingsformulier (verkrijgbaar bij de receptie) invullen of zich telefonisch aanmelden 
bij de manager of een van de coördinatoren. De kandidaat-vrijwilliger wordt vervolgens 
uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de coördinator. 
 

Oriënterend gesprek 
Tijdens het oriënterend gesprek kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

 

▪ Doelstelling ’t Paradies ▪ Competenties van de vrijwilliger 

▪ Organisatie en werkwijze ▪ Benodigde kennis en ervaring 

▪ Relatie vrijwilliger – beroepskracht ▪ Taken en scholing van de vrijwilliger 

▪ Relatie vrijwilliger – bezoeker ▪ Verantwoordelijkheden vrijwilliger 

▪ Motivatie van de vrijwilliger ▪ Bereidheid deelname overleg en 
scholing 

▪ Wensen van de vrijwilliger ▪ Hoeveelheid tijd die het werk vergt 

▪ Rechten en plichten de vrijwilliger ▪ Introductie van de vrijwilliger 

▪ Reiskostenvergoeding ▪ Mogelijkheid een keer mee te lopen 

▪ Consumptiereglement ▪ Afspraken over het vervolg 

 

Na het oriënterend gesprek volgt een rondleiding door ’t Paradies en worden de 
aanwezige vrijwilligers voorgesteld. 

 
Selectiecriteria 

De kandidaat-vrijwilliger dient zich in de doelstelling van ’t Paradies te vinden. Verder dient 
hij of zij aan de volgende selectiecriteria te voldoen: 

 

▪ Gemotiveerd zijn ▪ Bereid zijn deel te nemen aan overleg 
en scholing 

▪ Betrokken voelen bij de doelgroep ▪ Afspraken nakomen 

▪ Goed met mensen om kunnen gaan  

▪ Kunnen en willen samenwerken 
binnen de organisatiestructuur 

▪ Bij voorkeur 55 jaar en ouder zijn 

▪ Beschikken over benodigde kennis 
c.q. ervaring voor de functie 

▪ Voldoende tijd ter beschikking hebben 
(minimaal 4 uur per week) 

 
Introductie 

Wanneer aan bovenstaande criteria is voldaan, volgt een Introductieprogramma. 
De manager neemt contact op met de coördinator van de werkgroep waaraan de 
vrijwilliger gaat deelnemen. De coördinator van de werkgroep krijgt de gegevens van de 
kandidaat-vrijwilliger en nodigt hem of haar uit voor het Introductieprogramma.  
Dit programma omvat; 
▪ korte kennismaking met vrijwilligers en beroepskrachten. 
▪ informatie en instructies over de dagelijkse gang van zaken. 
▪ uitleg werkplanning. 
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▪ kennismaking met de werkzaamheden, in eerste instantie onder begeleiding van de 
coördinator of een medevrijwilliger, vervolgens zelfstandig. 

▪ kennismaking met de organisatie. 
 

Afsluiting introductie 
Na afloop van de proeftijd van 2 maanden volgt een evaluatiegesprek. Hierbij zijn de 
vrijwilliger, de coördinator van de betreffende werkgroep en de manager aanwezig. 
Tijdens dit evaluatiegesprek wordt formeel besloten of de vrijwilliger en de organisatie de 
samenwerking wil voortzetten of beëindigen. Als de partijen het eens zijn wordt de 
samenwerking vastgelegd in een definitieve vrijwilligersovereenkomst. 

 
Vrijwilligersovereenkomst 

In de vrijwilligersovereenkomst staat het volgende beschreven: 
▪ personalia van de vrijwilliger. 
▪ de erkenning van regels en afspraken zoals deze binnen ‘t Paradies gelden. 
▪ de werkgroep(en) waar de vrijwilliger deel van gaat uitmaken. 
▪ overeengekomen afspraken. 

 
Afmelden 

Indien een vrijwilliger kortdurend of langdurig verhinderd is, bijvoorbeeld wegens ziekte 
of vakantie, dient hij/zij dit tijdig door te geven aan de coördinator, zodat andere 
vrijwilligers kunnen worden benaderd. Indien een dienst geruild moet worden,  dient dit 
te allen tijde doorgegeven te worden aan de coördinator. Indien dit niet lukt, moet men 
contact opnemen met de assistent administratie en reserveringen. Het is niet gewenst 
om zelf roosterwijzigingen te maken. 
 

Beëindiging vrijwilligerswerk 
Indien de vrijwilliger de vrijwilligersovereenkomst wil beëindigen, dient hij of zij de manager 
tijdig op de hoogte te stellen. De samenwerking tussen vrijwilliger en organisatie kan om 
vele redenen beëindigd worden; zowel door de organisatie als door de vrijwilliger. 

 
’t Paradies kan de vrijwilligersovereenkomst beëindigen als: 
▪ de vrijwilliger moedwillig schade toebrengt aan personen en de organisatie. 
▪ de vrijwilliger afspraken niet nakomt. 
▪ het vertrouwen in de vrijwilliger opgezegd wordt en herstel daarvan uitgesloten lijkt. 
▪ om persoonlijke redenen. 
▪ er andere dringende redenen zijn die hiertoe aanleiding geven. 

 
Als het initiatief van ’t Paradies komt, dan dient dit onderbouwd te worden. Als de 
vrijwilliger het initiatief neemt, dan is het voor de organisatie belangrijk om de reden van 
vertrek te weten. Mochten er, hoe dan ook, fouten zijn gemaakt of misverstanden zijn 
ontstaan, dan is het belangrijk hiervan te leren en eventueel het beleid aan te passen.  
Bij beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst volgt altijd een afsluitend gesprek met 
de manager. 
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4. Begeleiding, ondersteuning en overlegvormen 

 
Begeleiding kan omschreven worden als het geheel aan inhoudelijke en persoonlijke 
ondersteuningsactiviteiten die de organisatie aan de vrijwilligers biedt om hun motivatie, hun 
deskundigheid en vooral hun plezier in het werk te vergroten. Een goede begeleiding van 
vrijwilligers is van belang om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te handhaven en te 
verbeteren. ’t Paradies tracht dit te doen middels individuele begeleiding, werkbesprekingen, 
plenaire vergaderingen, scholingsactiviteiten en jaarlijkse evaluatiegesprekken. 

 
Individuele begeleiding 

• de vrijwilliger kan voor praktische zaken altijd terecht bij de coördinator van de 
werkgroep. Mocht dit niet lukken of kan de coördinator de vraag niet beantwoorden, 
dan kan de vrijwilliger terecht bij de manager. 

• nieuwe vrijwilligers worden begeleid door de coördinator en/of werkgroepslid.  
Na een 8-tal weken wordt de introductie afgesloten met een voortgangsgesprek. 

 
Werkbesprekingen 

• vrijwilligers krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de werkbesprekingen van 
de betreffende werkgroep. Tijdens dit werkoverleg, waaraan alle vrijwilligers 
deelnemen, kan onder andere gesproken worden over ervaringen, samenwerking 
tussen de vrijwilligers, eventuele knelpunten, scholing enzovoort. De gemaakte 
afspraken worden schriftelijk vastgelegd en verspreid middels notulen onder de 
leden van de werkgroep, de manager en het bestuur. 

 
Plenaire vergadering 

• twee keer per jaar vindt er een plenaire vergadering plaats voor alle vrijwilligers.  
Hier komen thema’s aan de orde die belangrijk zijn voor de gehele organisatie, zoals 
aandachtspunten uit de werkbesprekingen en scholingsactiviteiten. 

 
 Evaluatiegesprekken 

• de coördinator heeft met elke vrijwilliger ieder jaar een evaluatiegesprek. Hier komen 
onderwerpen als functioneren van de vrijwilliger, de behoefte aan taak-roulatie en de 
begeleiding en scholing aan de orde. Tevens wordt er gekeken of alle persoonlijke 
gegevens nog up-to-date zijn. 

• om de 2 jaar vullen de vrijwilligers een evaluatieformulier in waarin gevraagd wordt 
naar hun functioneren en welbevinden. 

• de manager heeft jaarlijks een evaluatiegesprek met de coördinatoren. 
 

Coördinatorenoverleg 

• het coördinatorenoverleg bestaat uit de manager (voorzitter) en de coördinatoren 
van de diverse werkgroepen. In dit overleg vindt afstemming plaats over het 
vrijwilligersbeleid, de praktische uitvoering en de dagelijkse gang van zaken.  
De manager schrijft elk kwartaal, of zoveel vaker als noodzakelijk, een 
coördinatorenoverleg uit. De coördinatoren hebben de mogelijkheid om onderwerpen 
uit de werkbesprekingen met de vrijwilligers als agendapunt in te brengen, die van 
algemeen belang zijn voor de organisatie. 
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5. Voorzieningen 

Verzekeringen 

• alle vrijwilligers die in de gemeente Roermond actief zijn, zijn vanaf 1 januari 2010 
automatisch verzekerd en hoeven hiervoor geen extra handelingen te verrichten. 
Indien men schade heeft geleden of aansprakelijk wordt gesteld voor schade die er 
is veroorzaakt tijdens vrijwilligersactiviteiten, dient men dit z.s.m. kenbaar te maken 
bij de manager. 

 
Middels deze verzekering zijn verzekerd: 

• de aansprakelijkheid voor schade die tijdens de vrijwilligersactiviteiten veroorzaakt 
wordt. 

• de aansprakelijkheid voor ongevallen die plaatsvinden tijdens vrijwilligerswerk-
zaamheden, dan wel beschadiging, verlies van persoonlijke eigendommen 
gedurende de periode dat vrijwilligers vrijwilligerswerkzaamheden verrichten. 

 
Reiskosten en parkeren 

• binnen de gemeente Roermond worden in principe geen reiskosten vergoed.  
Met vrijwilligers buiten Roermond worden in onderling overleg afspraken gemaakt 
uitgaande van 19 cent per kilometer. 

• er zijn in de kelder 3 parkeerplaatsen voor ‘t Paradies gereserveerd. Deze zijn in 
principe bestemd voor de vrijwilligers. In overleg met het management kan men 
gebruik maken van deze voorziening. 

 
Consumptieregeling 

• tijdens werkzaamheden in ’t Paradies kan de vrijwilliger normaal gebruikmaken van 
niet alcoholische dranken (koffie, thee en kraanwater) zonder dat daar betaling 
tegenover staat. Wel dient de vrijwilliger herkenbaar te zijn door het dragen van het 
naamkaartje. Ook deze consumpties dienen aangeslagen te worden door de 
vrijwilliger van het buffet. 

• het gebruik van (zwak)alcoholische dranken en van alcoholvrij bier tijdens de dienst 
is niet toegestaan, ook niet als dit door gasten wordt aangeboden. 

• na afloop van de werkzaamheden, tijdens de zogenaamde ‘nazit’, zijn maximaal  
2 consumpties, waaronder soep, toegestaan. 

• tijdens vergaderingen staan ter vrije consumptie thee- en koffiekannen klaar in de 
vergaderruimte. 

• consumpties die men voor en na de vergadering gebruikt zijn voor eigen rekening. 

• indien een vrijwilliger een hele dag vrijwilligerswerk uitvoert, zorgt ’t Paradies voor 
een passende lunch. 

 
Gebruik telefoon ‘t Paradies 

• het is van belang dat ‘t Paradies tijdens openingsuren goed bereikbaar is. Het is niet 
toegestaan de telefoon voor privégesprekken te gebruiken. 

 
Naamkaartje vrijwilligers 

• de vrijwilliger ontvangt bij aanvang van het vrijwilligerswerk een naamkaartje.  
Het naamkaartje dient zichtbaar gedragen te worden tijdens de dienst. 
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Postlade 

• elke vrijwilliger krijgt een eigen postlade in bruikleen. Hierin wordt alle informatie 
gelegd die betrekking heeft op ‘t Paradies. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze 
regelmatig wordt leeggemaakt. De manager heeft het recht om overvolle postvakken 
op te schonen. 

 
Fooien en giften 

• ontvangen fooien dienen gedeponeerd te worden in het spaarvarken achter het 
buffet. De coördinatoren beheren deze fooienpot en doen voorstellen over de 
besteding van deze fooien. Aanname van andere giften gebeurt enkel na overleg 
met de manager. 

 
Veiligheid 

• binnen ’t Paradies is een aantal mensen in het bezit van een bedrijfshulpverlenings-
certificaat. Bij aanwezigheid zijn deze mensen te herkennen aan een rood 
naamkaartje. De vrijwilliger zorgt zelf voor een veilige werksituatie en stelt zich op de 
hoogte van veiligheidsregels bij brand en calamiteiten (zie veiligheidsplan, ter inzage 
bij de receptie.) De meest recente versie van het veiligheidsplan is aanwezig in de 
BHV-kast). Ook liggen daar de EHBO- (Eerste Hulp bij Ongevallen) kist en een AED 
(Automatische Externe Defibrillator). 

 
Scholing 

• ’t Paradies hecht aan het principe “Een leven lang leren”. Daarom worden ook 
vrijwilligers in de gelegenheid gesteld tot het volgen van scholing/cursussen die 
rechtstreeks ten dienste staan van het vrijwilligerswerk in ’t Paradies. De manager 
overlegt met de coördinatoren welke scholing het meest aansluit bij de behoeften en 
wensen van de vrijwilligers. 

 
Informatie 

• vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van lopende zaken door informatie bij 
vergaderingen en in de interne informatiekanalen. 
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6. Waardering 

Vrijwilligers zijn waardevol voor het goed functioneren van ’t Paradies. Middels de volgende 
activiteiten en attenties probeert ’t Paradies uitdrukking te geven aan haar waardering voor de 
werkzaamheden en tijdinvestering van de vrijwilligers: 
 

• jaarlijks wordt voor de vrijwilligers een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. 

• jaarlijks ontvangt de vrijwilliger een attentie. 

• de vrijwilliger ontvangt een felicitatie, in de vorm van een kaart, ter gelegenheid van 
zijn verjaardag. 

• bij ziekte , afhankelijk van de situatie, neemt de coördinator contact op. 

• rondom jubilea gelden de volgende afspraken: 
o bij een jubileum van 5 jaar een attentie ter waarde van  € 12,50,- 
o bij een jubileum van 10 jaar een attentie ter waarde van € 15,- 
o bij een jubileum van 15 jaar een attentie ter waarde van € 25,- 
o bij een jubileum van 20 jaar een attentie ter waarde van € 40,- 

• de attenties voor jubilarissen worden jaarlijks tijdens een feestelijke gelegenheid 
uitgereikt. 

• bij een huwelijksjubileum ontvangt de vrijwilliger een boeket bloemen (indien dit 
bekend is bij de organisatie). 

• bij het overlijden van een vrijwilliger verzorgt de manager een condoleancekaart. 

• bij het overlijden van een partner of een bloedverwant in eerstegraad van de 
vrijwilliger verzorgt de manager een condoleancekaart. 

• indien de dienstverleningsovereenkomst wordt beëindigd, krijgt de vrijwilliger 
passende aandacht. 

 
7. Gedragscode 
 
Vrijwilligers gaan op gelijkwaardige basis met elkaar om en houden zich aan de regels van 
fatsoen.  

• gedraag je zoals je wil dat een ander jou behandelt.  

• het is onacceptabel dat iemand het recht denkt te hebben om een ander te intimideren 
bijvoorbeeld door hem/ haar zijn wil op te leggen of ongewenst seksueel te benaderen.  

• wie  dit ervaart en zich persoonlijk onvoldoende kan verweren, kan de hulp inroepen van 
een collega-vrijwilliger, een coördinator of de manager.  

• betreft het een delicate kwestie of wil men het probleem liever buiten ons centrum 
bespreken, dan kan men een beroep doen op het instituut vertrouwenspersoon.   

 
Vertrouwenspersoon 
't Paradies heeft de volgende personen benaderd om als onafhankelijk vertrouwenspersoon 
beschikbaar te zijn: de heer en mevrouw Ten Oever 
Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer: 0475 31 99 45 
 

 



 14 

10. Enquête juli 2020 -conclusies- 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALS ELKE VRIJWILLIGER EEN STER KRIJGT IS HET NOOIT MEER DONKER 

De gemiddelde waarderingen in vergelijking met de enquête  

2018 / 2019 zijn 1 heel rapportpunt hoger. 

Wij mogen concluderen dat na de nieuwe bestuurswisselingen 

en het aantrekken van de nieuwe manager er voor de 

vrijwilligers meer structuur is ontstaan. Voor allerlei vragen en 

aandachtspunten was voor de vrijwilligers duidelijk waar zij 

terecht konden. 

Geconcludeerd mag worden dat het personeelsbeleid in de 

afgelopen twee jaar een positieve ontwikkeling 

heeft doorgemaakt. 

Uit de open vragen wordt speciaal aandacht gevraagd voor 

PR, communicatie en continuïteit. Eveneens is blijvende 

aandacht nodig voor het zorg blijven dragen voor ouderen en 

een bijdrage te blijven leveren aan maatschappelijke 

aandachtvelden. In de visie en missie van 't Paradies is 

aandacht nodig om de doelgroep naar jongeren te vergroten. 

 


