Onze consultatiebureaus zoeken vrijwilligers

Heb je een hart voor kleine kinderen (en jonge ouders)? Ben je nauwkeurig en sociaal? Kan je je een
paar uurtjes per week vrijmaken? Dan ben jij misschien wel de vrijwilliger die we zoeken!
Rebelle is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die de arts en verpleegkundige van Kind en Gezin bijstaan tijdens de consultaties voor kinderen van 0 tot 3 jaar in één van onze consultatiebureaus
in Vlaanderen.

Wat doe je als vrijwilliger precies?
-

Je coördineert het onthaal: je verwelkomt ouders en kinderen, je geeft een woordje uitleg over
het aangepaste verloop van het consult …
Je creëert een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect.
Je meet en weegt de kinderen.
Je ondersteunt het aanwezige personeel: je zorgt voor een vlotte doorstroom van de afspraken
bij de dokter en verpleegkundige en helpt bij de administratie.
Je zorgt ervoor dat de onthaalruimte netjes ligt, ontsmet de omkleedkussens, weegschaal en
meetbak en ventileert de ruimte wanneer nodig.

Voorwaarden
-

Je bent minimaal 18 jaar.
Je kan discreet omgaan met informatie en het beroepsgeheim respecteren.

Wanneer en hoe vaak?
We bespreken samen hoe vaak je komt.

Waar?
In Vlaanderen, in één van onze consultatiebureaus

Wat krijg je van ons?
-

Je komt terecht in een fijne omgeving en in een leuk team.
Je krijgt professionele ondersteuning en een kwaliteitsvolle omkadering binnen een professionele organisatie.
We zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding.
Je krijgt een verzekering tijdens alle activiteiten die je uitvoert voor Rebelle (burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen).

Wie zijn wij?
Rebelle is een vrouwenvereniging die via campagnes, projecten en activiteiten het welzijn van
vrouwen verhoogt. Rebelle is er ook voor ouders en opvoeders. Rebelle is betrokken partner van 64
Huizen van het Kind en organisator van 52 consultatiebureaus overheen Vlaanderen, één prenataal
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steunpunt en één inloopteam in Antwerpen. Onze consultatiebureaus staan in voor het opvolgen
van de groei en ontwikkeling van kinderen tot en met 3 jaar. Als ouder kan je er ook terecht met al
je opvoedingsvragen. In het prenataal steunpunt wordt de zwangerschap opgevolgd van vrouwen
in precaire omstandigheden, op maat van de zwangere vrouw en haar omgeving. Ons inloopteam
biedt preventieve gezinsondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 6
jaar. We organiseren groepsgerichte ouderbijeenkomsten, spel en ontmoeting en open onthaalmomenten binnen de Huizen van het Kind. In de Huizen van het Kind zijn ouders met kinderen
tot 24 jaar welkom.

Interesse?
Wil je je graag inzetten voor de ondersteuning van jonge gezinnen?
Stuur een mailtje naar consultatiebureaus@rebelle-vzw.be met vermelding van je naam, telefoonnummer en de regio waarin je aan de slag wil.

Bij het zoeken naar vrijwilligers streven we naar een bonte mix op vlak van leeftijd, origine, religie, gender
enzovoort. Wij willen een diverse, inclusieve organisatie zijn waar iedereen zich thuis, welkom en veilig voelt.

