PSW

vrijwilligers bij PSW

vrijwillig maar
niet vrijblijvend

PSW
PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met
een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. PSW biedt de zorg en ondersteuning vanuit de
basishouding dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke
handicap recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving.
Hoeveel zorg en ondersteuning nodig is en waarbij, verschilt per persoon en per situatie. De ene cliënt heeft enkele uren per week begeleiding nodig; de ander 24 uur per dag. Centraal staat de vraag van
de individuele cliënt en de ouders/verwanten. Bij het invullen van de
vraag werkt PSW op basis van gedeelde verantwoordelijkheid met
ouders/verwanten en, zo mogelijk, met de cliënt zelf.
PSW biedt zorg en ondersteuning vanuit
• PSW Junior
• PSW Wonen voor volwassenen
• PSW Dagbesteding voor volwassenen
• PSW Thuis
• PSW Werk
Bij PSW werken meer dan 800 professionele medewerkers. Zij
werken voor circa 1000 cliënten, in verschillende locaties in de regio
Midden- en Noord-Limburg en steeds vaker ook buiten de locaties.
Bij cliënten thuis, op hun werk, bij de peuterspeelzaal, bij de kinderopvang, op school en bij vrijetijdsactiviteiten.

De cliënten van PSW
De cliënten van PSW zijn heel verschillend; van licht tot ernstig verstandelijk gehandicapt, eventueel in combinatie met een lichamelijke
handicap en/of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme; van jong
tot oud; man of vrouw. Vanwege hun verstandelijke handicap zijn ze
minder dan andere volwassenen en kinderen in staat om dingen te
leren en het geleerde te gebruiken in de praktijk. Maar net als alle
andere mensen zijn ze individuen. Zij hebben allemaal een eigen

karakter, mening, mogelijkheden en beperkingen, normen en waarden en hun eigen dromen, wensen en behoeften.
Het is de taak van PSW om iedere cliënt die begeleiding te bieden
waaraan hij of zij behoefte heeft. Zodat niet alles om de handicap
draait, maar vooral om de mogelijkheden die de cliënt heeft en de
persoon in kwestie een eigen leven kan leiden. Dat is de dagelijks terugkerende uitdaging van het betaalde en onbetaalde werk bij PSW!

Vrijwilligers
Bij PSW werken naast betaalde medewerkers ook vele vrijwilligers;
meer dan 400. Zij verrichten de meest uiteenlopende taken. Ze zijn
van onschatbare waarde voor de cliënten. Of ze nu werken met een
individuele cliënt of met een groep cliënten: door vrijwilligers krijgen
de cliënten vaak extra individuele aandacht. Zonder de inzet van deze
vrijwilligers zou het leven van veel van de cliënten er heel anders uitzien, zouden veel leuke activiteiten niet door kunnen gaan en zouden
cliënten veel minder deel kunnen nemen aan de lokale samenleving.

Vrijwilligersbeleid
PSW heeft een vrijwilligersbeleid opgesteld, om de rechten en plichten van vrijwilligers goed vast te leggen en hen een gepaste plaats
binnen de organisatie te bieden.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Man of vrouw, jong of oud, veel of weinig opleiding, wel of geen
ervaring met de doelgroep: dit zijn geen vooropgestelde eisen om
vrijwilliger te worden. Toch stelt PSW wel degelijk eisen aan de
vrijwilligers. Het werk dat vrijwilligers doen is vrijwillig. Maar het
is niet vrijblijvend. Net als betaalde medewerkers dienen vrijwilligers de zorgvisie van PSW te onderschrijven en vanuit deze
zorgvisie te werken. Daarnaast tekenen de vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst, leveren een Verklaring Omtrent het Gedrag in en werken volgens de gedragsregels die bij PSW gelden.
Want ook zij werken met cliënten!

• Vrijwilligersovereenkomst
Als een vrijwilliger zich aanmeldt, wil PSW ook op hem of haar
kunnen rekenen. PSW verwacht bijvoorbeeld dat de vrijwilliger
zich afmeldt bij ziekte. Vrijwilligers ondertekenen daarom een
vrijwilligersovereenkomst. Hierin staat een aantal afspraken en
wordt er informatie gegeven over het functioneren binnen
PSW. Daarnaast kunnen aan een vrijwilliger in bepaalde situaties
aanvullende eisen gesteld worden, afhankelijk van het werk dat
hij of zij gaat doen.
• Verklaring Omtrent het Gedrag
PSW verwacht van alle mensen die voor de organisatie werken dat
zij van onbesproken gedrag zijn. Vrijwilligers die rechtstreeks en regelmatig met cliënten omgaan, moeten een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) inleveren. De reden is niet dat PSW de vrijwilligers
niet vertrouwt. Maar de cliënten zijn mensen met een verstandelijke
handicap. Ze zijn veelal kwetsbaar en kunnen vaak niet of nauwelijks
voor zichzelf opkomen. Zij lopen meer dan andere mensen risico op
seksueel of ander machtsmisbruik. Het is de verantwoordelijkheid
van PSW om hen daar zo goed mogelijk tegen te beschermen.

Wat biedt PSW voor vrijwilligers?
Het werk als vrijwilliger biedt veel plezier en een grote voldoening.
Vrijwilligers kunnen echt iets voor de cliënten betekenen en een
steentje bijdragen aan de kwaliteit van bestaan. Daarnaast biedt vrijwilligerswerk bij PSW de kans om ervaring op te doen met het werken met verstandelijk gehandicapte kinderen en/of volwassenen.

Vergoedingen
Vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding, maar PSW biedt hen
wel een reiskostenvergoeding, een attentieregeling, een verzekering, (persoonlijke) begeleiding en eventueel bijscholingsmogelijkheden. Twee keer per jaar wordt een thema-avond georganiseerd
voor alle vrijwilligers.

Wat doen onze vrijwilligers?
Vrijwilligers kunnen bij verschillende activiteiten en op verschillende
momenten worden ingezet. Zij kunnen werk verrichten waarbij ze
direct contact hebben met cliënten, zoals zwemactiviteiten, wandelingen en/of fietstochten begeleiden, meegaan op vakantie met
cliënten, meegaan met een uitstapje naar een concert of pretpark of
cliënten begeleiden in het omgaan met een computer en internet.
Ze kunnen ook werk verrichten dat indirect ten goede komt aan
cliënten, zoals tuinonderhoud bij de voorzieningen of allerlei onderhoudsklusjes uitvoeren.

Tijdsinvestering
Vrijwilligers kunnen net zo veel of zo weinig tijd in PSW stoppen als
ze willen. Ze kunnen bijvoorbeeld één keer per jaar meegaan op
vakantie of inspringen bij een vakantieprogramma; af en toe
meegaan op een uitstapje; elke week of om de week meedraaien bij
een vrijetijdsclub of dagactiviteit; of naar behoefte tijd doorbrengen
met een individuele cliënt, ’s avonds of in het weekend.

Proefperiode
Na een kennismakingsgesprek begint de vrijwilliger eerst met een
proefperiode, waarin duidelijk wordt of het vrijwilligerswerk is wat
PSW en de vrijwilliger ervan verwachten. Deze periode wordt begeleid door een beroepskracht van PSW. Indien beide partijen met
elkaar verder willen, wordt deze periode afgesloten met het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst.

Verantwoordelijkheid
De vrijwilliger werkt in de dagelijkse praktijk onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht, die tevens contactpersoon is. Er zijn
daarnaast een aantal vaste overlegmomenten tussen de teamleider,
contactpersoon en vrijwilliger (dit verschilt per centrum).

Vrijwilligerskrant
PSW heeft naast deze folder ook een vrijwilligerskrant uitgebracht.
Hierin staat meer informatie over het werken als vrijwilliger bij PSW
en het vrijwilligersbeleid van PSW. Daarnaast staan in deze krant verschillende verhalen over vrijwilligers en hun werk dat ze als vrijwilliger bij PSW verrichten. Deze krant kan opgevraagd worden via
www.pswml.nl of via het Centraal Bureau van PSW. Het adres en
telefoonnummer staan op de volgende pagina.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij PSW kunt u contact
opnemen met de afdeling P&O. Het telefoonnummer staat op de
volgende pagina.

Interesse?
PSW is met regelmaat op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor
verschillende locaties en activiteiten. Op de website www.pswml.nl
staat voor welke specifieke locatie(s) en activiteiten PSW vrijwilligers
zoekt. Geïnteresseerd in een functie als vrijwilliger bij PSW? Stuur dan
een sollicitatiebrief en CV naar de afdeling P&O. Dat kan via een
e-mail naar sollicitatie@pswml.nl, via het sollicitatieformulier voor
vrijwilligers op de website www.pswml.nl of per post. Het postadres
staat op de volgende pagina. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen
met de PSW locatie bij u in de buurt en vragen naar de teamleider.
Hij/zij kan u verder helpen.

Adressen en telefoonnummers PSW
Centraal Bureau
Charles de Gaullestraat 21, 6040 AK Roermond
Postbus 420, 6040 AK Roermond
T 0475 47 44 00
F 0475 47 44 01
Websites www.pswml.nl
www.pswlokaal.nl
www.pswwerk.nl
Cliëntenwebsite www.mijnpsw.nl
Afdeling P&O
Charles de Gaullestraat 21
Postbus 420, 6040 AK Roermond
T 0475 47 44 35
E p&o@pswml.nl
Solliciteren sollicitatie@pswml.nl
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