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Profiel, werving en selectie van begeleiders. 
Begeleiders (vrijwilligers) van de diverse IDZO activiteitenweken worden doorgaans 
geworven binnen het eigen netwerk. Dit houdt in dat begeleiders vaak al bekend zijn met 
en/of eerder betrokken waren bij de stichting of als (oud) deelnemers aan 
activiteitenweken al op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in een (zingevende) 
activiteitenweek in Castel Marguerite.  
 
Met alle begeleiders wordt een intake-/kennismakingsgesprek gevoerd. Aan de hand van 
dit gesprek wordt besloten al dan niet met elkaar in zee te gaan. Tijdens het gesprek 
worden zaken die van belang zijn voor het slagen van een (zingevende) activiteitenweek 
aan de orde gesteld en wordt de begeleider in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. 
Passend bij de grondslagen van de stichting  krijgt de begeleider volop de ruimte  zo’n 
week naar zijn/haar inzicht mede in te richten en uit te voeren. 
 
Begeleider zijn brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, hij/zij is onder 
andere (mede)verantwoordelijk voor het welslagen van een week, is (mede)organisator 
van de week, aanspreekpunt, steun en toeverlaat en zorgt ervoor dat deelnemers 
onvergetelijke dagen beleven. De begeleider is op de hoogte van de gang van zaken in 
Castel Marguerite en weet hoe te handelen in geval van calamiteiten of in ieder geval de 
juiste weg te bewandelen bij het in- of aanroepen van (externe) hulp. Daarnaast beschikt 
de begeleider over een gezonde dosis relativeringsvermogen en  humor ☺ 
 
Met alle begeleiders wordt een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Hierin staan de 
afspraken vermeld die t.a.v. een IDZO-week zijn gemaakt en gaat de vrijwilliger na 
ondertekening akkoord met de gedragsregels die de stichting heeft opgesteld. Daarnaast 
kan elke vrijwilliger, wanneer hij/zij werkt met een minderjarige doelgroep of andere 
kwetsbaren (bijvoorbeeld ouderen) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen. 
Ondertekening van de overeenkomst houdt ook in dat de vrijwilliger op de hoogte is van 
het (vrijwilligers)beleid van de stichting. De tekst van dit beleid wordt hem of haar 
digitaal of op papier ter beschikking gesteld. De betreffende documenten zijn ook op de 
website (www.idzo.eu) te vinden. 
 
Begeleiders voldoen aan het volgende profiel: 

• op het moment van de daadwerkelijke begeleiding minimaal 18 jaar; 
• affiniteit met de doelgroep; 
• kennis van zaken over het thema van de week; 
• voldoende begeleidingsvaardigheden; 
• coachende vaardigheden; 
• zelfstandig kunnen handelen in stress- of onverwachte situaties; 
• voldoende improvisatievermogen bezitten om in voorkomende gevallen te kunnen 

bijsturen; 
• in staat om deelnemers voldoende te enthousiasmeren; 
• beschikking over uitstekende communicatieve vaardigheden ; 
• hij/zij onderschrijft de gedragsregels en houdt zich er ook aan. 

Werken met jongeren (Zoef 15+ weken): 
• heeft bij voorkeur ervaring in het werken met jongeren jonger dan 18 jaar; 
• heeft kennis van en respect voor de belevingswereld van deze doelgroep. 
• Zoals beschreven bij profiel begeleiders 


