Commissie vakantieweken voor
mensen met een beperking

Voorwaarden inschrijving stafleden
Een fijne vakantieweek
Fijn dat je jezelf aanmeldt als staflid voor een vakantieweek. We vinden het belangrijk dat iedereen
zich tijdens de vakantieweek prettig en veilig voelt en op een goede manier met elkaar omgaat. Om
hieraan bij te dragen hebben we voor stafleden een profiel gemaakt. Iedereen die zich aanmeldt als
staflid verklaart dat hij of zij akkoord gaat met dit profiel en hiernaar wil handelen. Dit wordt onder
andere concreet gemaakt door de verplichting om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te
overleggen. Het profiel en de regels voor stafleden zijn als volgt specifiek gemaakt.
Profiel staflid
Ik ben staflid van een vakantieweek, georganiseerd door de commissie Vakantieweken voor mensen
met een beperking (CVB), uitgaande van de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten.
Dat betekent voor mij dat ik:
 Gods Woord erken als de waarheid en de drie Formulieren van Enigheid onderschrijf.
 De tien geboden zoals de Heere Jezus die Zelf samengevat heeft in: ‘God liefhebben boven alles
en mijn naaste als mijzelf' ook tijdens de vakantieweek wil naleven.
 Mij verantwoordelijk voel en weet om de gasten en deelnemers voor te leven wat het betekent
om christen te zijn.
 Gasten en deelnemers zie als (doop)leden van de kerkelijke gemeenten, zondige mensen die
alleen door Christus wedergeboren kunnen worden.
 Als (doop)lid van een kerkelijke gemeente (behorend tot de Gereformeerde gezindte) in leer en
leven uitdraag wat daarin geleerd wordt en dat ik op een positieve, verbindende manier omga
met accentverschillen.
 Mij loyaal verklaar aan het beleid en de regels voor de vakantieweken van de CVB.
In de praktijk
Als staflid breng ik de bovenstaande waarden op de volgende manier tot uiting tijdens de vakantie:
 De grenzen die God ons in Zijn Woord aangeeft, mijn eigen grenzen en de grenzen die
(kern)stafleden of gasten en deelnemers aangeven (zowel fysiek als mentaal) zijn de grenzen
waarmee rekening gehouden wordt.
 In mijn woorden en daden wil ik laten zien mijn leven te willen richten op de Heere en op Zijn
dienst.
 Ik lever een actieve en positieve bijdrage aan een goede vakantieweek ten behoeve van de
gasten en deelnemers.
 Bijbelstudies, dagsluitingen, kerkdiensten en andere momenten waarin de christelijke identiteit
duidelijk tot uiting komt, maken een belangrijk deel uit van de vakantie.
 Op een positieve manier wordt invulling gegeven aan onze identiteit, zoals boven genoemd.
Eigen visie moet hieraan ondergeschikt worden gemaakt. Regels worden nageleefd en
uitgedragen tijdens de vakantieweek.
 De ander wordt gerespecteerd ongeacht wie hij/zij is. Dit betekent een open grondhouding,
waardoor positief gedrag wordt gestimuleerd. Negatief gedrag zoals negeren, discrimineren,
kwetsen, vloeken, pesten, uitlachen, roddelen, bedreigen, vechten, geweld en machtsmisbruik
wordt waar mogelijk op een positieve manier gecorrigeerd.
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Fysiek en mentaal wordt een gepaste afstand gehouden van de ander. Zijn/haar lichaam en zijn/
haar eigendommen behoren hem/haar toe. Dit wordt gemerkt in mijn aandacht voor de ander,
in mijn woorden, in mijn vragen stellen, in mijn opmerkingen maken en in mijn handelen. Er
wordt gezorgd voor een veilige omgeving voor de gasten en deelnemers, (kern)stafleden en
mijzelf en er wordt geen misbruik gemaakt van mijn positie als (kern)staflid.
Ik ben alert op het aangeven van mijn grenzen. Zo nodig vraag ik een medestaflid om
advies/hulp.
Tijdens sociale momenten, het eten, kerkdiensten, lezingen, Bijbelstudies, dagsluitingen en
gezamenlijke activiteiten is er oog en oor voor elkaar. Er wordt dan geen gebruik gemaakt van
mobiele apparatuur voor communicatie of ontspanning.
Het gebruik van sigaretten, sigaren en alcohol kan de sfeer negatief beïnvloeden en daarom
houd ik mij aan de regels die de kernstaf daarover stelt. Het gebruik van drugs en andere
pepmiddelen is te allen tijde verboden.
Er wordt niet-uitdagende kleding gedragen tijdens de vakantieweken.
Bij het bezoek van kerkdiensten wordt er rekening gehouden met plaatselijke gebruiken.
Anderen worden door mij geholpen om zich aan de regels en gemaakte afspraken te houden.
Daarnaast is er bereidheid om feedback te geven en te ontvangen van medestafleden en de
kernstafleden, of van de CVB.

Aanvullend
Enkele nog van belang zijnde praktische zaken:
 Het is belangrijk dat je lichamelijk en psychisch in een goede conditie bent, omdat de
vakantieweken intensief zijn en de gasten al je aandacht vragen.
 Je kunt alleen worden ingedeeld in een vakantieweek als je de hele week beschikbaar bent.
 Naast de zorg voor een gast kunnen ook huishoudelijke werkzaamheden tot je taken behoren.
 In de weken L1-L4, M1-M3 en V13 vervullen stafleden ook (slaap) nachtdiensten.
 Bij aanvang van een vakantieweek moet je minimaal 18 jaar zijn en mag je niet ouder zijn dan 67
jaar.
Vertrouwenspersoon
De CVB heeft een vertrouwenspersoon die als aanspreekpunt fungeert voor deelnemers die tijdens
de vakantieweek te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag. De contactgegevens van deze
vertrouwenspersoon staan op onze site www.vakantiewekenvbgg.nl
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