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Vri jwi l l ige 
inzet

Inzet van vri jwi l l igers 
na huisel i jk geweld 

Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties 
duurzaam herstellen, kans op herhaling 
van geweld en misbruik verkleinen en werkt 
aan herstel om terugval te voorkomen.

Vrijwilligers zijn waardevol voor cliënten en medewerkers en brengen de 
buitenwereld naar binnen. Zij geven samen met hulpverleners ruimte om mensen 
te helpen een leven zonder geweld (weer) op te pakken. 



Waarde vrijwillige inzet en rol coördinator 
Je bent als vrijwilliger wezenlijk onderdeel van de dienstverlening. Dit is vastgelegd 
in beleidsvoornemens en werkplannen van alle onderdelen van de organisatie. De 
vrijwilligerscoördinator faciliteert het proces van samenwerking tussen hulpverleners, 
cliënten en vrijwilligers en zoekt naar kansen en mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers. 

Meer informatie

Het gehele document over de basisvoorwaarden voor vrijwillige inzet na huiselijk geweld 
is te downloaden via www.moviera.nl Voor vragen of nadere informatie stuur een mail 
naar vrijwilligers@moviera.nl

Trainingen en intervisie 
Naast een  basistraining over het werken binnen Moviera en het werken met onze 
cliënten, zijn deskundigheidsbevordering en intervisie belangrijk om de kwaliteit van 
vrijwillige inzet vast te houden en te bevorderen. 

Basisvoorwaarden vrijwillige inzet na Huiselijk Geweld

Het werken met vrijwilligers brengt vele mogelijkheden met zich mee en mede door 
de vrijwillige inzet worden doelen van de organisatie verwezenlijkt. Om de continuïteit 
hiervan te kunnen waarborgen gelden binnen Moviera de volgende basisvoorwaarden:

Tijd maken en investeren  
De hulpverlening draait om huiselijk geweld en veiligheid. De vrijwilliger houdt zich vooral 
bezig met praktische ondersteuning. Hiervoor staan richtlijnen en kaders beschreven in 
het vrijwilligersbeleid. Bij Moviera wordt tijd gemaakt om in de samenwerking met de 
vrijwilliger te investeren. Vertrouwen in elkaar is daarbij van essentieel belang. 

Zichtbaarheid vrijwillige inzet
De vrijwilligerscoördinator werkt voortdurend aan de zichtbaarheid van vrijwillige inzet 
binnen en buiten de organisatie. Hiervoor vindt voortdurend afstemming plaats met 
de ondersteunende- en stafdiensten van de organisatie zoals HRM en Communicatie. 
Ook is er maandelijks overleg met de contactpersonen vrijwillige inzet per team. Er is 
overleg met de hulpverleners over de inzet van vrijwilligers voor een specifieke taak ten 
behoeve van een cliënt. Binnen de organisatie geven we aandacht aan vrijwillige inzet via  
nieuwsbrieven, intranet en social media. 


