
 

 

Het is voor het Veteraneninstituut (Vi) onmogelijk geworden om zonder vrijwilligers strategische 

doelstellingen te realiseren. Het verband tussen het vrijwilligerswerk en de strategische doelstellingen 

zijn het onderhouden van (fysieke) contacten met derden en het kunnen inspelen op behoeften. De 

vrijwilliger biedt het Vi een groter bereik en creëert een grotere bekendheid onder de eigen doelgroep 

van het Vi. Door de vrijwilliger wordt er meer voorlichting gegeven, is het Vi meer aanwezig bij 

herdenkingen en krijgt de veteraan een gezicht in de maatschappij en daarmee meer erkenning en 

waardering. De meeste vrijwilligers zijn zelf veteraan en hebben daarom vaak aan een half woord 

genoeg. Vrijwilligers zijn bovendien de oren en ogen van het Vi. De vrijwilliger is zich bewust van de 

bijzondere status van veteranen en van het Vi. Daarmee is de vrijwilliger een ambassadeur voor 

veteranen en het Vi. Hij/zij werkt onbetaald in georganiseerd verband ten behoeve van veteranen, de 

directe omgeving daarvan en de samenleving. 

Bij het Vi zijn ongeveer 350 vrijwilligers aangesloten. De vrijwilligersgroep bestaat uit een diversiteit 

aan entiteiten. Dit zijn veteranen van verschillende krijgsmachtonderdelen, niet veteranen, mannen en 

vrouwen uit alle lagen van de maatschappij. Om voor eenieder een prettige maar ook veilige 

omgeving te creëren heeft het Vi gedragsregels voor vrijwilligers opgesteld. In de 

vrijwilligersovereenkomst wordt verwezen naar deze gedragsregels. Met het ondertekenen van deze 

overeenkomst verklaart de vrijwilliger kennis te hebben genomen van deze regels en zich hieraan te 

conformeren. Alle vrijwilligers gedragen zich als ambassadeurs voor veteranen en het 

Veteraneninstituut. Dat is de basishouding die de vrijwilliger zich aanmeet in zijn handelen. 

Om de veiligheid en de kwaliteit zo goed mogelijk te borgen, hanteert het Veteraneninstituut een 

aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers. 

 Indien er een vrijwilligersvacature ontstaat, wordt een uitvraag gedaan in de desbetreffende 

regio. Potentiele vrijwilligers kunnen reageren door een reactie met cv op te sturen. 

 Na een eerste selectie volgt er een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst en vindt 

daarnaast een kennismakingsgesprek plaats. 

 Indien het cv en het kennismakingsgesprek  positief worden bevonden, wordt de verklaring 

omtrent gedrag (VOG) gevraagd. 

 Zodra de VOG is overlegd, ontvangt de vrijwilliger de vrijwilligersovereenkomst.  

 De vrijwilliger doorloopt het introductieprogramma ‘vrijwilliger bij het Veteraneninstituut’ 

waarin gedragsregels bekend worden gesteld en worden uitgereikt. 

 De vrijwilliger gastspreker wordt ingezet nadat de training ‘gastspreker’ met positief resultaat 

is gevolgd. 

 De vrijwilliger voorlichting wordt ingewerkt door een ervaren kracht. 

  



 

De gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als 

ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

De gedragsregels hebben betrekking op: 

 Agressie, geweld; 

 discriminatie en ongewenste intimiteiten. 

Het vrijwilligersbestand bestaat uit een diversiteit aan veteranen van verschillende missies. Ongeacht 

het soort missie, vrijwilligers hebben en tonen respect aan ieders inzet die geleid heeft tot de 

veteranenstatus.  

Een vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte 

gedragingen of uitingen, zowel in woord als in andere uitingen en houdt daarbij rekening met de 

grenzen die de ander aangeeft. 

Met betrekking tot agressie en geweld hanteert de vrijwilliger onderstaande regels: 

 Een vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van geweld of agressie. Zowel in woord als 

gebaar; 

 Een vrijwilliger vecht niet, gebruikt geen geweld en bedreigt niet; 

 Een vrijwilliger komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn of haar wil 

aan; 

 Een vrijwilliger scheldt niet en maakt geen kwetsende opmerkingen over anderen; 

 Een vrijwilliger draagt zorg voor een veilige omgeving voor zijn collega vrijwilligers maar ook 

voor leerlingen, gasten of andere toehoorders; 

 Een vrijwilliger wijst ook andere vrijwilligers op deze afspraken en spreekt degene die zich 

daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij de directeur; 

Met betrekking op discriminatie en ongewenste intimiteiten hanteert de vrijwilliger de onderstaande 

regels: 

 Een vrijwilliger gaat met respect om met de ander; 

 Een vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van onderscheid, uitsluiting op grond van uiterlijk, 

ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging; 

 Een vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte 

gedragingen of uitingen, zowel in woord als in andere uitingen; 

 Een vrijwilliger houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

 

Indien vrijwilligers zich onheus bejegend voelen en daarbij de behoefte heeft dit in vertrouwen te willen 

bespreken, kunnen zij contact opnemen met de vertrouwenspersonen van het Veteraneninstituut: 

 

Gerrie Koops 

Communicatieadviseur  

088 334 00 22 

Opgeleid als vertrouwenspersonen 


