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Wat is jouw organisatie zonder vrijwilligers? Het antwoord laat zich raden. Wie zich
realiseert hoe belangrijk dit ‘kapitaal’ is, is er extra zuinig op. Met het Haags
Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties (HKV) laat je zien dat het vrijwilligersbeleid
goed op orde is. Dat geeft bestaande vrijwilligers vertrouwen en helpt je bij het
vinden en behouden van nieuwe vrijwilligers. Het keurmerk zorgt er bovendien voor
dat vrijwilligers weten wat ze van je kunnen verwachten. En wat er van hen verwacht
wordt.
Voor wie is het bedoeld?
Het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties is bedoeld voor kleinere
vrijwilligersorganisaties die geen of heel weinig betaalde krachten hebben. Het
keurmerk is gericht op die organisaties die begeleiding van een adviseur kunnen
gebruiken bij het opstellen of verfijnen van het vrijwilligersbeleid. Met deze intensieve
begeleiding onderscheidt het Haagse keurmerk zich van het landelijke keurmerk (Goed
Geregeld van het NOV).

Hoe werkt het?
Samen met een van de adviseurs van PEP ga je werken aan het vrijwilligersbeleid. Dit
gebeurt in de vorm van een online werkplaats via Zoom. In een groep van vier á vijf
organisaties wordt aan het vrijwilligersbeleid gewerkt. Het is niet alleen belangrijk dat
afspraken juist op papier komen, maar ook dat ze kloppen met wat er in de praktijk
gebeurt. Bij
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het schrijven van je plan betrek je steeds jouw vrijwilligers. Doordat ze meedenken
wordt het plan ook een beetje van hen. Het traject bestaat uit drie stappen.

HKV Werkplaats via ZOOM
Samen met een vrijwilliger of collega uit jouw organisatie neem je deel aan de online
Zoom sessiewerkplaats en geef je stap voor stap vorm aan het tot stand komen van een
goed vrijwilligersbeleid. Doordat je de vrijwilligers gelegenheid geeft mee te denken,
voelen ze zich gehoord en betrokken. Dat zorgt voor draagvlak onder je vrijwilligers.
Iedereen moet gaan beseffen dat vrijwilligersbeleid een verhaal is van rechten en
plichten, zowel voor vrijwilligers als voor de organisatie.

Tijdens de online Zoom werksessies ga je praktisch aan de slag en laat je je inspireren
door de adviseurs van PEP en je groepsgenoten. De opzet van deze werkplaats noemen
we blended learning.. Door middel van huiswerkopdrachten bereid je je voor op de
werksessies; de e-learnings en het PEP e-boek worden hierbij als leidraad gebruikt.

De HKV Werkplaats bestaat uit drie online Zoom sessies en een afsluitende
bijeenkomst. Tijdens de eerste online Zoom werksessie wordt de balans opgemaakt.
Vaak begin je niet vanaf nul. Als houvast gebruiken we een checklist met alle
onderwerpen die in een vrijwilligers beleid voor kunnen komen. Daarmee kun je
toetsen of het beleid al volledig genoeg is of dat er nog aanvulling nodig is. Wij reiken
de ingrediënten aan, maar het wordt beslist geen eenheidsworst. Je maakt de vertaling
naar de eigen praktijk.

Programma HKV Werkplaats
Werksessie 1: Introductie; Missie, visie en doel van de organisatie.
Werksessie 2: Taken en verantwoordlijkheden, functieprofielen, werving en
selectie, vrijwilligersovereenkomst
Werksessie 3:, VOG, verzekeringen, vergoedingen, arbeidsomstandigheden.
Begeleiding, voortgang en waardering.
Werksessie 4: Afsluiting en certificering:

Voor meer verdieping kun je ook het gratis online PEP e-boek gebruiken. Je vindt daar
voorbeelddocumenten (formats), uitgebreide informatie en tips & tricks die je direct
kunt inzetten. Natuurlijk mag je ook advies inwinnen bij jouw adviseur.

Tijdens de zoomsessies ga je samen met de vrijwilligers het beleidsplan aanpassen aan
de hand van de besproken punten. Uiteraard kun je gedurende deze fase ook buiten de
werkplaatstijden advies vragen aan de adviseur van PEP. Ook blijven onze online tools
beschikbaar. Op het moment dat je vindt dat het beleid helemaal klopt en in
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overeenstemming is met de praktijk kun je dit voorleggen aan de adviseur. Je plant
samen met de adviseur het eindbeoordelingsgesprek in.

2: Beoordeling van de praktijk
Aan het einde van het traject vindt bij de organisatie een eindgesprek plaats met
vrijwilligers om te beoordelen of het beleid ook klopt met de dagelijkse gang van zaken.
Tijdens het gesprek vraagt de adviseurs naar hun ervaringen bij de organisatie. Je kunt
denken aan vragen zoals: Is het voor de vrijwilliger duidelijk wat er van hem of haar
verwacht wordt? Heeft de vrijwilliger een intakegesprek gehad? De score geeft
waardevolle informatie over jouw organisatie. De adviseur geeft op basis van deelname
aan de HKV Werkplaats, het vrijwilligersbeleid en het eindgesprek zijn of haar
eindbeoordeling. Bij een positieve beoordeling wordt overgegaan tot de uitreiking van
het HKV-certificaat.

3: Afsluiting en certificering
De HKV Werkplaats rondt af met de afsluitende sessie. Verder vindt de uitreiking van
het certificaat plaats.
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Het certificaat
Verloopt alles volgens plan en is de eindbeoordeling positief? Dan voldoe je aan de
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eisen van het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties en ontvang je het
certificaat. Wel kom je jaarlijks in aanmerking voor een Kwaliteitsimpulsgesprek met
PEP. Dit is geen herkeuring en ook niet verplicht. We houden tussentijds graag contact,
zodat we je op maat kunnen blijven ondersteunen. Dit certificaat is vier jaar geldig. Wil
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je het Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties na vier jaar verlengen, dan volgt een
nieuwe beoordeling. Hoe die herkeuring verloopt hangt uiteraard af van de
veranderingen die de organisatie heeft ondergaan.

Bij vragen kun je contact opnemen met Anna Blom via A.blom@pepdenhaag.nl

Wanneer?

Agenda:
Q1: 10, 24 februari, 17 maart en 14 april 2022
Q2: 7, 21 april, 12 mei en 2 juni 2022
Q3: 14, 28 juli, 18 augustus en 15 september 2022
Q4: 20 oktober, 3, 17 november en 8 december 2022

De (zoom) sessie is op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
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