Het Corona-virus: Tips om vrijwilligersorganisatie draaiende te houden
Datum laatste aanpassing: 19-03-2020

1. Houd je aan de richtlijnen van het RIVM:
Deze richtlijnen zijn bekend, maar juist voor vrijwilligers die een hart hebben voor wat zij doen is het
belangrijk om hier waakzaam op te zijn. Daarom de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen op een rij:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

2. Baseer besluiten op het advies van RIVM en GGD Haaglanden.
Waarschijnlijk kom ook jij voor de lastige keuze te staan: kan jouw organisatie nog de
werkzaamheden uitvoeren? Baseer dit besluit op grond van adviezen van experts. Voor informatie

over het coronavirus kun je terecht op de website van het RIVM(externe link) of bellen met het
landelijke telefoonnummer: 0800-1351.

3. Informeer bij andere vergelijkbare initiatieven of bij zusterorganisaties
Juist als kleine organisatie hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Neem contact op met
anderen en leer van elkaar.

4. Extra vrijwilligers.
Heb je extra vrijwilligers nodig om in actie te komen voor mensen die wel hulp kunnen gebruiken in

deze Coronacrisis? Plaats dan je vacature op Den Haag Doet, met in de titel ‘corona’. Dan zorgen
wij ervoor dat deze extra onder de aandacht wordt gebracht.
Lees ook de tips voor vrijwilligersorganisaties.

5. Zorg voor een duidelijke communicatie richting vrijwilligers, leden, en relaties.
Denk hierbij aan het versturen van een informatie e-mail, een tekst op de landingspagina van de
website, en een poster bij de ingang van het pand. Laat mensen weten waar ze aan toe zijn.
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6. Stel werkafspraken op en, belangrijk: houd je aan deze werkafspraken.
Zodra afspraken onduidelijk zijn, kan er verwarring en daarmee onzekerheid ontstaan. Heldere
afspraken creëren rust en duidelijkheid, zeker in tijden van crisis.

7. Stel voor interne bedrijfsvoering een coronacommissie op en zorg voor een aanspreekpunt
Het kan goed werken om een speciale werkgroep of commissie op te zetten. Betrek hier minstens
enkele bestuursleden en communicatie bij. Zorg ook dat duidelijk is wie het aanspreekpunt is.

8. Verwijs door. Kun je nu je eigen vrijwilligers even niet inzetten omdat alles anders is? Dan is het
fijn als je ze attendeert op de vrijwilligersklussen rondom Corona die wel een extra handje kunnen
gebruiken.

9. Ondersteuning door PEP. Heb je een goed idee om andere Hagenaars of organisaties te
ondersteunen? PEP denkt graag met je mee: info@pepdenhaag.nl / 070 302 44 44.

10. Ook MKB Den Haag helpt mee! Voorzitter Kim Schofaerts zegt hulp toe namens het Haagse
midden- en kleinbedrijf. Heeft je organisatie hulp nodig in de vorm van spullen of vervoer? Of
zoeken jullie expertise op het gebied van communicatie of financiën? Neem contact op met PEP,
wij inventariseren en brengen je in contact met ondernemers.

11. Online team contact. Contact - zij het op afstand - is essentieel voor je organisatie en voor
ieders gezondheid. Denk aan groepsbellen met WhatsApp, denk aan een vergadering via Zoom of
een van deze andere 6 gratis digitale tools.
12. Tijd nuttig besteden Kun je even niet direct iets betekenen voor je doelgroep, versterk dan de
kennis binnen je organisatie. Leren op afstand kan via:
•

E-learnings Den Haag Doet vrijwilligersacademie

• Webinar Social media Frankwatching (scroll naar beneden voor gratis cursussen)

13. Gemeentelijke info. Hou ook de website van de gemeente in de gaten!

Meer informatie vind je op: www.pepdenhaag.nl/corona; www.denhaagdoet.nl/corona
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