DOELSTELLING
“De Stichting 2Bchild wil kansarme
kinderen in Bosnië een betere
thuissituatie bieden, zodat ze een
gezonde, veilige en gelukkige toekomst
tegemoet kunnen gaan”.
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Aanstellingsbeleid voor vrijwilligers
Bij het werven van vrijwilligers hanteert 2Bchild de volgende uitgangspunten, hierna te noemen
het “Aanstellingsbeleid voor vrijwilligers”
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Bestuur en vrijwilligers die werk verrichten namens 2Bchild ontvangen hiervoor géén
vergoeding; ze halen hun voldoening uit het werk en de tijd die daaraan wordt besteed.
De reis- en verblijfkosten van de vrijwilligers voor bezoeken aan Bosnië zijn voor eigen
rekening.
Vrijwilligers, die meegaan op reizen naar Bosnië, moeten een Verklaring omtrent het gedrag
(VOG) voor dit soort werk kunnen overleggen.
Het doel van de reizen is de voortgang van bestaande projecten te evalueren en prioriteiten
op basis van de financiële mogelijkheden van de stichting te bepalen. 2Bchild bekijkt ter
plaatse wat het meest dringend nodig is en schakelt zo nodig (via onze Bosnische
contactpersonen) “hulptroepen” in (bijv. de sociale dienst indien er problemen in het gezin
zijn of een aannemer als er werkzaamheden aan een woning moeten worden verricht)
Voorop staat dat de hulp moet plaatsvinden met respect voor het kind en/of het gezin.
Het bestuur dient bij het treffen van maatregelen rekening te houden met de Bosnische
cultuur, waarden en normen. Het bestuur van 2Bchild neemt hier gezamenlijk een beslissing
over.
2Bchild hanteert op een aantal terreinen een gedragscode voor bestuursleden en
vrijwilligers. Hierin is vastgelegd hoe moet worden omgegaan met de privacy van de
kinderen, hun families en de omgeving waarin ze verblijven. Ook zijn daarin de maatregelen
en werkwijze vastgelegd bij bezoeken aan de kinderen in Bosnië, zodat het risico op misbruik
en/of seksuele intimidatie door hulpverleners
De gedragscode is gepubliceerd op de website; van de vrijwilligers wordt geëist dat ze de
gedragscode onderschrijven en ernaar handelen.
Voor de bestuursleden en alle vrijwilligers (ook degenen die niet deelnemen aan reizen naar
Bosnië) is extern een vertrouwenspersoon beschikbaar. Iedere vrijwilliger krijgt in een mail
bericht met daarin informatie over de rol van de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon is Linda Bakhuis.
Zij is opgeleid als jurist en heeft zich in de loop van de tijd gespecialiseerd als
vertrouwenspersoon en op het terrein van coaching.
Zij werkt als externe vertrouwenspersoon, wat betekent dat ze niet in dienst is bij Stichting
2Bchild.
Linda kan rechtstreeks worden benaderd en is als volgt te bereiken:
Tel. 0031 6 52552190
E-mail: lindabakhuis@gmail.com

1

