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Contact
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral 
contact op met de medewerker vrijwilligerszaken. 

Stichting Anton Constandse 
De Werf 15III

2544 EH Den Haag
T 070 308 46 71
M 06 12 50 54 63

Reiskosten en verzekering
Als vrijwilliger krijgt u uw reiskosten voor het woon-werkverkeer 
vergoed. Via een declaratieformulier kunt u deze kosten 
maandelijks declareren. Tijdens uw werkzaamheden bent u vanuit 
de stichting verzekerd door middel van een WA-verzekering en 
ongevallenverzekering. Woont u in de gemeente Den Haag? Dan 
bent u als vrijwilliger ook verzekerd via de Haagse Polis. 

Trainingen en bijeenkomsten
Het trainen en ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van 
vrijwilligers vinden we erg belangrijk. Wanneer u als vrijwilliger start, 
wordt u aangemeld voor de introductiebijeenkomst. U krijgt dan 
uitleg over de stichting en de problematiek waar onze cliënten mee 
te maken hebben. Ook kunt u deelnemen aan relevante trainingen 
en informatiemiddagen die voor medewerkers georganiseerd 
worden. Tevens kunt u kosteloos meedoen met diverse trainingen bij 
verschillende organisaties binnen Den Haag, omdat de stichting is 
aangesloten bij de Vrijwilligersacademie van PEP Den Haag.

Vieringen en attenties
Door het jaar heen worden er verschillende feestelijke bijeenkomsten 
georganiseerd voor medewerkers en vrijwilligers waarbij u van harte 
welkom bent. Daarbij kunt u rekenen op attenties bij verjaardagen, 
kerst en vertrek.
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Welkom!
We zijn blij dat u zich als vrijwilliger hee�  aangemeld. We vinden het 
belangrijk dat u een goed beeld hee�  van wat wij doen en wat u als 
vrijwilliger kan verwachten. Mocht u na het lezen van deze infor-
matie nog vragen hebben, dan horen wij het graag. 

De Stichting Anton Constandse
De Stichting Anton Constandse hee�  als doel ondersteuning te 
bieden aan mensen met een ernstige psychische aandoening, zodat 
zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar 
eigen inzicht in een omgeving die daarbij past. 

We hebben meer dan 1.200 cliënten, zo’n 440 medewerkers, tiental-
len vrijwilligers en ruim honderd woonlocaties. Onder de naam Anton 
Aktief bieden wij alle cliënten activiteiten aan.

Welkom!Welkom!

Waarom zijn vrijwilligers belangrijk?
Wij werken graag met vrijwilligers. Dankzij uw aanwezigheid kan de 
zelfstandigheid en mobiliteit van onze cliënten worden vergroot.

Als vrijwilliger onderhoudt u regelmatig contact met een cliënt 
vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid. U biedt geen 
hulpverlening, maar ondersteuning bij het opzetten en uitbreiden van 
het sociale netwerk. Het feit dat u dit onbetaald doet, is van groot 
belang voor onze cliënten. Juist uw belangeloze inzet kan de cliënt 
het gevoel geven de moeite waard te zijn. Als vrijwilliger kunt u een 
belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de band met het 
dagelijks leven door samen deel te nemen aan activiteiten buiten de 
woonvoorziening. U  fungeert hierbij als brug tussen de leefwereld 
van de cliënt en de maatschappij. 

Kennismaken
De medewerker vrijwilligerszaken is verantwoordelijk voor de centrale 
uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Met haar hee�  u een kennis-
makingsgesprek. Samen maakt u afspraken over waar u aan de slag 
wilt gaan. Binnen twee weken neemt een medewerker van de locatie 
waar u aan de slag wilt gaan contact met u op. U wordt uitgeno-
digd om kennis te komen maken en samen maken jullie afspraken 
over uw inzet. Natuurlijk krijgt u nog meer uitleg over de cliënten en 
werkzaamheden.

Op iedere locatie is er een medewerker aangesteld als contactper-
soon voor vrijwilligers. Bij hem/haar kunt u terecht met vragen. Ook 
bespreken jullie regelmatig hoe het met de werkzaamheden gaat.  

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Omdat we met een kwetsbare doelgroep werken, is het verplicht 
dat u een VOG kunt overleggen. Het Ministerie van Justitie gee�  
een VOG af als er geen redenen bekend zijn waarom u dit speci� eke 
vrijwilligerswerk niet kan of mag uitvoeren. Na uw kennismakings-
gesprek krijgt u het aanvraagformulier digitaal toegezonden. De 
kosten voor de VOG komen voor rekening van de stichting. 

Overeenkomst 
Binnen de stichting werken wij met een vrijwilligersovereenkomst. 
Hierin is vastgelegd dat u onbetaalde arbeid verricht en vindt u een 
overzicht van uw rechten, plichten en afspraken over ureninzet, 
vergoedingen en verzekeringen. Tot slot bevat het regelingen met be-
trekking tot de omgangsvormen en privacy. De overeenkomst tekent 
u voor aanvang van uw werkzaamheden. Bij elke nieuwe vrijwilliger 
werken we met een proefperiode van twee maanden. In die tijd kan 
van beide kanten bekeken worden hoe de samenwerking bevalt. 
Binnen die twee maanden vindt een evaluatie plaats met de contact-
persoon die u begeleidt en staan we stil bij uw ervaringen.


