
Aanstellingsbeleid
(vrijwillige) 

medewerkers



Stichting Staal werkt zelden met niet-lokale vrijwilligers, met name omdat wij staan voor zelfredzaamheid en duurza-
me oplossingen. In sommige gevallen zien wij de meerwaarde van opgeleide vrijwilligers die met een gericht doel voor 
Staal aan de slag gaan - zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de studenten van Academics for Development - in dat 
geval hanteren wij een aanstellingsbeleid. 

Vereisten
Allereerst vragen wij vrijwilligers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en laten wij hen onze gedragscode onder-
tekenen. Beide criteria zijn verplicht. 

Kennismaking
Voor wij vrijwilligers toestemming geven om naar het project te gaan, voeren we een kennismakingsgesprek. Hierbij 
worden de taken, beschikbaarheid, verwachtingen en andere praktische zaken besproken. Ook bespreken we de afspra-
ken in de gedragscode zijn en benadrukken wij het belang dat wij aan een VOG hechten.

Proefperiode
Aangezien ons project zich in India bevind, is het niet mogelijk om de vrijwilligers eerst een proefperiode mee te laten 
draaien. Om dit te ondervangen houden wij - zowel in het voortraject als tijdens het werk ter plekke - nauw contact 
met de projectleiders ter plaatse en de vrijwilligers.

Evaluatie
Zoals hierboven aangegeven houden wij zowel voor, tijdens als na contact met de projectleiders en de vrijwilligers. Om 
zo iedereen te kans te geven hun bevindingen te communiceren. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt om ieders 
taken en verwachtingen in goede banen te leiden.
Wanneer wij denken dat een vrijwilliger ongeschikt is, laten we dit aan hem/haar weten en leggen we uit waarom. 

Vertrouwenspersoon
Een gevoelig onderwerp omtrent kinderen is seksueel misbruik. Om dit taboe te doorbreken zetten we het thema in 
onze voorgesprekken, tijdens en na het verblijf op de agenda. We praten met regelmaat met de vrijwilligers over wat ze 
meemaken. Eenieder moet zich vrij voelen om hierover te kunnen spreken. Daarom hebben wij ook een vertrouwens-
persoon, zowel ter plaatse - Chacko en Avi - als in Nederland - Rosie, Andaye en Steffi. Door meerdere vertrouwens-
personen aan te stellen, heeft iedereen de mogelijkheid zijn/haar verhaal te doen bij iemand waar hij/zij zich veilig bij 
voelt.


