VAKANTIEVRIJWILLIGER
HEPPIE VAKANTIES & WEEKENDEN
Als vakantievrijwilliger werk je in een team van 8 tot 12 begeleiders. Samen organiseer je een
vakantieweek voor een groep van 18, 24 of 30 kinderen. Sfeer en geborgenheid staan daarbij
voorop. Met je team bedenk je een programma en dit voer je uit. Je zorgt voor een actieve en
gezellige week met veel aandacht voor elk individueel kind. Een vakantie duurt voor de kinderen
van maandagochtend tot vrijdagochtend. Als vrijwilliger draai je in principe één vakantie per jaar.

ACTIVITEITEN
De weekenden en vakanties zijn verdeeld in vier categorieën: 6-9, 9-12, 12-15 en 15-18 jaar.
Daarnaast zijn er begeleide gezinsvakanties voor ouder(s) en kind(eren). Er worden activiteiten
georganiseerd die voor elk kind iets leuks bieden: een bosspel, een sportactiviteit, knutselen,
skelteren, muziek of toneel, een survivaltocht, een dagje uit, etc. De activiteiten sluiten aan bij de
belevingswereld en de capaciteiten van de kinderen en jongeren. Bij de begeleide gezinsvakanties
worden ouders gestimuleerd mee te spelen. Een vaste en herkenbare programmastructuur zorgt
voor duidelijkheid en veiligheid voor elk kind. De Heppie vakanties en & weekenden vinden plaats
op diverse locaties in Nederland.

TEAMWERK
Je hoeft als vrijwilliger niet alles te kunnen; iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten! De teams worden
zo evenwichtig mogelijk ingedeeld. Met elkaar bezorg je de kinderen een leuke tijd, afgestemd op
de individuele behoefte van elk kind. Binnen het team zijn er drie verschillende taken / functies.
●

●
●

GROEPSLEIDING: als groepsleiding ben je verantwoordelijk voor een groepje van
maximaal drie kinderen en bij de begeleide gezinsvakanties voor twee gezinnen. Hiervoor
draag je de zorg en heb je extra aandacht. Daarnaast heb je een taak in de voorbereiding
en uitvoering van het programma. Je bent in staat om kinderen een gestructureerde en
veilige omgeving te bieden. Je kijkt objectief naar je eigen handelen en dat van anderen. Je
staat stevig in je schoenen en hebt doorzettingsvermogen. Je hebt aantoonbare ervaring
met de doelgroep.
TEAMASSISTEN: als teamassistent ben je (mede) verantwoordelijk voor de huishoudelijke
organisatie en verricht je diverse hand- en spandiensten. Je dient goed te kunnen ‘zien’
welke taken er gedaan moeten worden en je bent bereid deze uit te voeren.
COÖRDINATOR: coördinatoren zijn ervaren vrijwilligers die de eindverantwoordelijkheid
dragen en de groepsleiding en teamassistent met raad en daad bijstaan. Zij coördineren
tevens de programmatische en organisatorische zaken. Bij een groep van 18 kinderen is er
één coördinator en bij een grotere groep zijn er twee coördinatoren.

DOELGROEP
Heppie vakanties & weekenden is er voor kinderen die niet de kans krijgen onbezorgd op te
groeien. Alle activiteiten zijn er speciaal op gericht deze kinderen weer gewoon lekker kind te laten
zijn en samen te laten genieten van spel en plezier. De kinderen die bij Heppie vakanties &
weekenden komen hebben verschillende achtergronden: het zijn kinderen uit armoedegezinnen,
kinderen met ernstig zieke ouders, kinderen uit problematische thuissituaties en kinderen met een
stoornis of achterstand die extra begeleiding nodig hebben bij het spelen met andere kinderen.
Ze hebben één ding gemeen: ze zijn hard toe aan ontspanning en extra aandacht zodat ze even tot
rust kunnen komen en kunnen bijtanken.
Als vrijwilliger draag je bij aan de positieve levenservaringen en leermomenten die zo belangrijk zijn
om je als kind evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Je bezorgt kinderen een onvergetelijke tijd
waarin ze hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en zorgeloos met leeftijdsgenootjes kunnen
spelen. Iets dat ieder kind verdient.
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PROFIEL
Veel ervaring met kinderen hebben is niet nodig, als je maar gemotiveerd bent en een positieve
instelling hebt. De kinderen die bij ons komen zijn soms best ‘pittig’. Het zijn allemaal kinderen die
problemen kennen en dat zie je vaak terug in hun gedrag: ze kunnen zich niet of moeilijk uiten,
vragen op een negatieve manier om aandacht of zijn juist erg teruggetrokken. Dat gedrag heeft
een oorzaak die vaak buiten het kind zelf ligt. Hiermee rekening houden is van groot belang, want
pas dan kan het kind echt genieten van een fijne vakantie of ontspannen weekend! Overige
belangrijke punten:
● Je bent minimaal 18 jaar;
● Je gaat positief om met kinderen die soms bijzonder gedrag vertonen;
● Je kunt goed organiseren;
● Je bent een teamspeler;
● Je bent flexibel en betrouwbaar.

KENNISMAKING EN SELECTIE
Kinderen begeleiden is een grote verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat we elkaar
goed leren kennen. Dit doen we tijdens een selectieweekend. Daar wisselen we zoveel mogelijk
informatie met elkaar uit. Er zijn diverse spelactiviteiten en je hebt groeps- en individuele
gesprekken. Zo krijg jij een goed beeld van ons en wij van jou. Na deze dag besluit je definitief of je
als vrijwilliger aan de slag wilt en wij beslissen of jij past binnen het gevraagde profiel. Uit ervaring
weten we dat het een spannend maar vooral ook heel leuk weekend is!
Het selectieweekend duurt van zaterdagavond 19.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur.

GEDRAGSCODE EN VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Wij nemen de verantwoordelijkheid die onze vrijwilligers hebben erg serieus. Daarom dient elke
vrijwilliger onze gedragscode te lezen en te ondertekenen en een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’
(VOG) aan te vragen.

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over Heppie vakanties & weekenden, kijk op onze website:
https://www.hetvergetenkind.nl/heppie-vakanties-en-weekenden
De meestgestelde vragen over vrijwilligerswerk vind je hier:
https://www.hetvergetenkind.nl/help-mee/word-vrijwilliger

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact
op met Jolijn van Spaendonck
Projectmanager Vrijwilligers Het Vergeten Kind
T 085 065 3450
E vrijwilligers@hetvergetenkind.nl.

NU AANMELDEN ALS VRIJWILLIGER
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