Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

Vrijwilliger
bij Syndion
Syndion . Doen we samen .

Harry Vogelaar verwelkomt de 600 e
vrijwilliger bij Syndion met een
mooie bos bloemen.

Welkom als
vrijwilliger
bij Syndion!
Jij bent van grote waarde voor onze cliënten.
Als vrijwilliger lever je een belangrijke aanvulling
op de professionele ondersteuning die wij bieden.
Door jouw inzet kunnen onze begeleiders zich
richten op hun werkzaamheden en krijgen cliënten
meer mogelijkheden om écht mee te doen in de
maatschappij.

Zo divers als de dienstverlening van Syndion is,
zo divers is ook het vrijwilligerswerk bij Syndion!

Vrijwilligers maken een groot verschil met
eenvoudige acties: met een cliënt een lekkere
maaltijd koken, samen met een cliënt sporten,
kleine klusjes uitvoeren op een woon- of
dagbestedinglocatie, organiseren van een creatieve
activiteit en nog veel meer.

Ik wens je veel leesplezier!

We zijn je dankbaar dat jij je als vrijwilliger aan
Syndion wilt verbinden. Syndion. Doen we samen!
In dit boekje staat interessante informatie voor
jou, als nieuwe vrijwilliger bij Syndion.

Bianca van der Zouwen,
vrijwilligerscoördinator

Maak kennis met Syndion
Syndion is er voor mensen – jong en oud - met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
We ondersteunen onze cliënten zó, dat zij kunnen
opgroeien, leren, wonen en werken op een manier
die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en
mogelijkheden. We voelen ons verantwoordelijk
voor de manier waarop we dat werk doen.
Onze missie en visie zijn samen te vatten in drie
kernwaarden:

De visie

Zeggenschap.
Verbindend.
Maatwerk met lef!

Syndion biedt uiteenlopende vormen van
ondersteuning aan volwassenen en kinderen
met een beperking, kleinschalig georganiseerd
en midden in de samenleving. Syndion zet
de mogelijkheden van de cliënt centraal, met
de verbinding tussen cliënt, verwanten en
medewerkers als belangrijkste driehoek.

Syndion bestaat al sinds 1967. De basis van de
organisatie werd gelegd door ouders. Zij startten
de eerste woonlocatie in Dordrecht en een
dagverblijf en kinderdagcentrum in Gorinchem.
Ouders spelen binnen Syndion nog altijd een
belangrijke rol.

Cliënt, verwant en begeleider vormen de
belangrijkste eenheid voor Syndion. De totale
organisatie is erop gericht deze eenheid optimaal
te ondersteunen. We zijn binnen en buiten de
organisatie blijvend in dialoog. Samen zijn we
in beweging om continu te verbeteren en te
ontwikkelen.

De missie

Kennismaking
met de vrijwilligerscoördinator
Mijn naam is Bianca van der Zouwen en ik
werk sinds 1999 bij Syndion. Ik ben begonnen
als begeleidster. De laatste jaren werk ik als
vrijwilligerscoördinator, ondersteunend aan
de werkvloer. Het is mijn taak om ervoor te
zorgen dat alle vrijwilligers van Syndion de juiste
informatie krijgen tijdens hun vrijwilligerswerk.
Ik geef advies en ondersteuning aan de
begeleiders en organiseer zinvolle cursussen
voor de vrijwilligers. Daarbij is het mijn taak om
Syndion als vrijwilligersorganisatie goed op de
kaart te zetten. We zijn erg blij met de vrijwilligers
die we hebben, maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom!
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Het leukste van mijn werk vind ik de gesprekken
met vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen
verhaal, wensen en mogelijkheden.
Ik vind het belangrijk dat vrijwilligers zich goed
voelen bij het werk dat ze doen en dat ze zich
gehoord en gewaardeerd voelen. Hieraan draag
ik graag mijn steentje bij!

Wat biedt Syndion vrijwilligers?
Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligers zetten zich “belangeloos” in
voor onze organisatie. Vrijwilliger zijn is
echter niet vrijblijvend. Over en weer zijn
er verwachtingen. Alle vrijwilligers krijgen
een vrijwilligersovereenkomst. Daarin
worden afspraken vastgelegd over de
werkzaamheden, geheimhoudingsplicht en de
vrijwilligersvergoeding. Daarnaast verzekert en
begeleidt Syndion de vrijwilliger.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Om bij Syndion als vrijwilliger aan de slag te gaan,
hebben we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
van je nodig. Dit is een document waarmee de
Minister van Justitie verklaart dat de aanvrager
geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan
die relevant zijn voor de uitoefening van het
vrijwilligerswerk. Deze verklaring is nodig om
zonder toezicht van een begeleider of ouder van
een cliënt, activiteiten te ondernemen.

Na je aanmelding bij Syndion ontvang je via een
e-mail een link met informatie over de aanvraag
van deze VOG. De link is slechts een paar dagen
geldig. We verzoeken je om hem direct aan te
vragen. Enkele werkdagen na de aanvraag ontvang
je de VOG thuis. De VOG dient twee maanden
na de startdatum van je vrijwilligerswerk bij ons
aanwezig te zijn.

Vrijwilligersvergoeding

Als je als vrijwilliger bij Syndion werkt, heb
je recht op een vrijwilligersvergoeding om
je onkosten te dekken. De hoogte hiervan is
afhankelijk van het aantal uur vrijwilligerswerk
dat op jaarbasis wordt verricht. Bij de start van je
vrijwilligerswerk maken we hier afspraken over.
Vrijwilligers ontvangen ook een nieuwjaarsattentie.

Gedragscode

Bij de ontvangst van de vrijwilligersovereenkomst
krijg je ook onze gedragscode. De gedragscode
reflecteert onze waarden en geeft richting aan de
houding en het gedrag van onze medewerkers en
vrijwilligers.

Scholing & begeleiding
van vrijwilligers
Begeleiding van de vrijwilligers

Goede begeleiding van onze vrijwilligers vinden wij
erg belangrijk. Alleen met de juiste begeleiding kan
een vrijwilliger zijn werk goed uitvoeren.
Op elke locatie/ afdeling is een begeleider met
het taakhouderschap “vrijwilligers”. Dit is vaak de
eerste persoon van het team met wie je kennis
maakt. Samen bespreken jullie de taken en
verwachtingen die jullie van elkaar hebben. Hij of
zij zorgt ervoor dat je voldoende informatie hebt
om het vrijwilligerswerk te kunnen starten.
Deze begeleider is jouw aanspreekpunt en
evalueert regelmatig met je. Eventuele behoeften
aan cursussen, uitbreiding van werkzaamheden
of andere onderwerpen kunnen op dit moment
besproken worden.

tures

ca
Vrijwilligersva

Basiscursus voor (nieuwe)
vrijwilligers

Syndion organiseert meerdere keren per jaar
een basiscursus voor (nieuwe) vrijwilligers.
Tijdens deze cursus krijg je informatie over de
beperkingen van onze cliënten en leer je hoe je
hiermee om kunt gaan. Ook ontmoet je er andere
vrijwilligers met wie je je ervaringen kunt delen.
Alle nieuwe vrijwilligers zonder zorgopleiding
krijgen een uitnodiging voor deze waardevolle
cursus.

Youforce

Bij de start van het vrijwilligerswerk ontvangt
elke vrijwilliger een inlogcode voor Youforce. Dit
is een digitale omgeving waarin jouw gegevens
staan, bijvoorbeeld je vrijwilligersovereenkomst, je
VOG en je gespreksverslagen. Je kunt inloggen op
Youforce via de link https://www.raet.nl/inloggen.
Je gebruikt Youforce ook als je je wilt aanmelden
voor trainingen en cursussen. Als je je inschrijft
voor een cursus gaat er een melding naar de
betrokken clustermanager, ter g''oedkeuring. Als je
definitief bent aangemeld ontvang je automatisch
een uitnodiging met de praktische informatie.
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Twee vrijwilligers
aan het woord
We laten je graag kennismaken met twee
Syndion-vrijwilligers.
Hallo! Ik ben Bart Bourgonje, 39 jaar en actief
als sportvrijwilliger bij Syndion. Zelf heb ik altijd
op hoog niveau gekickbokst. Zes jaar geleden heb
ik een lichamelijke beperking opgelopen tijdens
een mislukte operatie. Na een maandenlang
revalidatietraject leerde ik opnieuw lopen en
praten. Hier heb ik mij doorheen geslagen: ik kan
weer lopen! Alleen mijn linker arm is verlamd
gebleven en ik heb een been-brace. Dat is een
hulpmiddel waardoor mijn been stabieler en
steviger is.

Wat betekent vrijwilligerswerk
voor jou?

Na lang thuis te hebben gezeten wilde ik weer wat
doen. Ik wilde vooral graag iets betekenen voor
anderen. Bij de fysiotherapeut zag ik een folder
over vrijwilligerswerk bij Syndion. Ze zochten
sportvrijwilligers. Ik ben met één cliënt gestart en
inmiddels begeleid ik vijf cliënten met zwemmen,
boksen of fitness.

“Sporten maakt
blij als je sport
op jouw niveau!”
Ik haal veel voldoening uit mijn vrijwilligerswerk. Ik vind
het belangrijk dat ook mensen met een beperking mee
kunnen draaien in de maatschappij. Sporten hoort daar
ook bij.
Ik zie vooruitgang bij de cliënten en ik merk dat ze
plezier aan hebben, ondanks hun beperking. Mijn
motto: “Sporten maakt blij als je sport op jouw niveau!”
Ik heb tegenwoordig de beschikking over een eigen
fitness/sportruimte waar ik cliënten van Syndion kan
begeleiden bij het sporten. Ook heb ik een ‘fitplan’
gemaakt voor begeleiders van Syndion. Ik train
inmiddels twaalf tevreden medewerkers!

Wat is je waardevolste
herinnering aan het
vrijwilligerswerk bij Syndion?

Mijn mooiste herinnering is dat een cliënt en zijn
ouders mij bedankten voor mijn ondersteuning.
Ik zwem iedere maandag met een client van 40 jaar.
Zijn moeder, inmiddels aardig op leeftijd, komt
regelmatig kijken. Ze zegt dan altijd dat ze zo blij
is dat haar zoon kan sporten. Dat raakt me!

Hallo, ik ben Roos Vlasblom en sinds 2009
vrijwilliger op de OutsiderArt-ateliers van Syndion
in Gorinchem en in Leerdam. Daarnaast ben ik
beeldend kunstenaar.
Als vrijwilliger deel ik mijn kennis en enthousiasme
met de Outsider Artists, zoals kunstenaars met
een beperking wereldwijd genoemd worden.
De ene keer werk ik één op één met een
kunstenaar, de andere keer geef ik een groepsles
over bijvoorbeeld kleurgebruik of perspectief.

Wat betekent vrijwilligerswerk voor
jou?

Vrijwilligerswerk is iedere week weer een feestje.
Het geeft me de kans om de wereld te zien door
de ogen van een ander mens, met een heel eigen
manier van kijken en vertalen van werkelijkheid en
fantasie. Syndion- kunstenaars helpen om het
beste in zichzelf naar boven te halen, dat geeft een
enorme voldoening!
Ik vind hier een heerlijke plek waar ik zowel mijn
kunstenaars- als begeleiderskwaliteiten kwijt kan!

Ik waardeer het dat Syndion deze groep ziet
als individuele kunstenaars die een eigen plek
verdienen. De organisatie is daarnaast ook
betrokken, want bij exposities zie ik, naast familie
en vrienden van onze kunstenaars, ook altijd
werknemers uit de organisatie. Dat betekent dat er
wederzijdse waardering is, en dat maakt het mijn
werk als vrijwilliger extra bijzonder.

Wat is je waardevolste herinnering
aan het vrijwilligerswerk bij
Syndion?

Mijn werk als vrijwilliger is een verzameling
van bijzondere momenten. De blijdschap van
de kunstenaars als je na een vakantie weer
terugkomt, maar ook de ruimte van de begeleiders
om met mede-vrijwillgers mijn ideeën vorm te
geven met de kunstenaars ervaar ik als speciaal.
Soms werk ik samen met een kunstenaar aan een
project, en ontdekken we dat we elkaar ineens
begrijpen. Dat blijft bijzonder! Soms is het echt
een zoektocht, en dan probeer ik het spoor van
de kunstenaar te volgen. Als het lukt is dat een
geweldige ervaring. Dan hebben we allebei weer
wat geleerd!

“Het meest bijzonder zijn
toch de momenten waarop
ik samenwerk met een
cliënt/kunstenaar en wij
ineens ontdekken dat we
snappen wat de ander
bedoelt.”
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Syndion heeft locaties in veel plaatsen. Niet alle plaatsen staan
op deze kaart. Binnen ons hele werkgebied zijn vrijwilligers actief.
Vind onze locaties ook via de locatiezoeker:
www.syndion.nl/locaties

Meer informatie

Heb je vragen over je vrijwilligerswerk? Ben je op zoek naar een nieuwe
uitdaging? Heb je suggesties ter verbetering voor ons vrijwilligersbeleid?
Neem contact op de vrijwilligerscoördinator: Bianca van der Zouwen,
telefoonnummer: 06 24752270 of via de e-mail: b.vanderzouwen@syndion.nl.
We gaan graag met je gesprek!
Bij afwezigheid van de vrijwilligerscoördinator kun je ook contact opnemen met
haar collega’s van de HRM afdeling via telefoonnummer: 0183 791135.
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