
7. Sociale Hulpverlening 
 
7.1. (Adjunct-) afdelingsverantwoordelijke 
 
Behalve aan het algemene profiel, voldoet een (adjunct-)afdelingsverantwoordelijke aan volgende vereisten: 
 
Persoonlijke kwaliteiten:  
• over organisatorische capaciteiten beschikken;  
• een groep medewerkers kunnen begeesteren en enthousiast kunnen begeleiden;  
• sociaal bewogen zijn;  
• bereid zijn om alle hulpvragers met respect en met inachtneming van hun 

individuele situatie te benaderen.  
Opleiding en ervaring:  
• bereid zijn om zich gedurende acht tot tien uur per week in te zetten;  
• de basisopleidingen volgen van de projecten Sociale Hulpverlening die op zijn 

grondgebied zijn ontplooid: Thuis in m’n tehuis (20 uur), Spring eens binnen (20 uur);  
• bereid zijn de provinciale kadervormingen voor afdelingsverantwoordelijken Sociale 

Hulpverlening te volgen (66 uur);  
• bereid zijn de provinciale bijscholingen te volgen. 
 
7.2. Groepscoördinator 
 
Behalve aan het algemene profiel, voldoet een groepscoördinator aan volgende vereisten:  
Persoonlijke kwaliteiten:  
• over organisatorische capaciteiten beschikken;  
• een groep medewerkers kunnen begeesteren en enthousiast kunnen begeleiden;  
• sociaal bewogen zijn;  
• bereid zijn om alle hulpvragers met respect en met inachtneming van hun 

individuele situatie te benaderen.  
Opleiding en ervaring:  
• bereid zijn om zich gedurende acht tot tien uur per week in te zetten;  
• de basisopleidingen volgen van de projecten Sociale Hulpverlening die op zijn 

grondgebied zijn ontplooid: Thuis in m’n tehuis (20 uur), Spring eens binnen (20 uur);  
• bereid zijn de provinciale kadervormingen voor afdelingsverantwoordelijken Sociale 

Hulpverlening te volgen (66 uur);  
• bereid zijn de provinciale bijscholingen te volgen. 
 
7.3. Consulent en hulpconsulent uitleendienst hulpmiddelen 
 
Behalve aan het algemene profiel, voldoen een consulent en hulpconsulent aan volgende vereisten:  
Persoonlijke kwaliteiten:  
• sociaal bewogen zijn;  
• vlot kunnen omgaan met hulpvragers;  
• bereid zijn om alle hulpvragers met respect en met inachtneming van hun 

individuele situatie te benaderen;  
• aan elke hulpvrager ontlenen, ook al is hij geen lid van het Rode Kruis, of 

woont hij niet op het grondgebied van de afdeling;  
• op een loyale manier samenwerken met andere Rode Kruisuitleendiensten 

(uitleendiensten steunen elkaar) en uitleendiensten van andere organisaties; 
 

 



• talent hebben voor organisatie (inrichting uitleenlokaal, waar en wanneer materiaal 
ontlenen, welk materiaal is aanwezig...);  

• beschikken over de nodige praktische vaardigheden;  
• zich minimum vier uur per maand inzetten. Hij bepaalt op welke dagen en hoeveel uur per maand 

hij zich inzet. Deze afspraken zijn bindend. Hij zoekt zelf naar vervanging indien nodig. 
 
Opleiding en ervaring:  
• de basisopleiding uitleendienst hulpmiddelen gevolgd hebben (16 uur), bestaande uit ‘instapdag 

uitleendienst hulpmiddelen’ en ‘kwaliteitszorg binnen de uitleendienst hulpmiddelen’; 
• bereid de provinciale consulentendag en interprovinciale studiedagen uitleendienst 

hulpmiddelen te volgen. 
 

7.4. Basisvrijwilliger 
 
Behalve aan het algemene profiel, voldoet een basisvrijwilliger aan volgende vereisten: 
 
Persoonlijke kwaliteiten:  
• sociaal bewogen zijn;  
• bereid zijn om alle hulpvragers met respect en met inachtneming van hun individuele 

situatie te benaderen. 
 
Opleiding en ervaring:  
• bereid zijn om zich minimum vier uur per maand in te zetten;  
• de basisopleidingen volgen van de projecten Sociale Hulpverlening waaraan hij meewerkt: 

Thuis in m’n tehuis (20 uur), Spring eens binnen (20 uur);  
• bereid zijn de bijscholingen te volgen. 
 
 

 


