Informatieblad De Raadkamer van Odijk.
Doelstelling:
De “Raadkamer van Odijk” is één van de serviceprojecten van de Huiskamer van Odijk.
De Raadkamer is bedoeld voor alle Odijkers, lid van de Huiskamer van Odijk.
De opzet is om Odijkers te assisteren bij en te informeren over ambtelijke en juridische zaken waar zij
zelf niet uitkomen.
Doelgroep:
De doelgroep is de Odijkse bevolking, jong en oud, lid van de Huiskamer, die moeite hebben met het
zelf invullen van allerlei formulieren, niet de kennis hebben van allerlei ambtelijke of juridische
procedures of niet weten waar ze terecht kunnen voor vragen op ambtelijk en juridisch gebied.
Organisatie:
Wanneer men een vraag heeft voor de Raadkamer kan men op de Huiskamertelefoon aangeven dat
men een vraag of probleem op ambtelijk of juridisch gebied heeft, met vermelding van eigen
telefoonnummer. Ook kan men dit mailen naar info@huiskamervanodijk.nl.
Men wordt dan teruggebeld door een vrijwilliger van de Raadkamer, die strikte geheimhouding
betracht. Deze Raadkamer medewerker kan assisteren bij het invullen van formulieren of adviseren
bij bepaalde procedures.
Publiciteit:
In het Groentje, op de website van de Huiskamer, via Facebook en op in het dorp verspreide posters
wordt de Raadkamer aangekondigd.
Vrijwilligers:
Voor de vrijwilligers van de Raadkamer gelden de volgende eisen:
- servicegericht, hulpverlenend en inlevend zijn.
- kennis hebben van en/of ervaring met juridische en ambtelijke zaken, organisaties en
procedures
- zelf lid zijn van de Huiskamer van Odijk.
- onderschrijven van de gedragscode van ‘de Huiskamer van Odijk’, waarin regels die
bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers en vrijwilligers.
- beschikken over een recente, passende VOG (verklaring van goed gedrag). Deze VOG kan,
met hulp van de vrijwilligerscoördinator van de Huiskamer van Odijk, gratis worden
aangevraagd.
Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk bij de Raadkamer kunnen contact opnemen met Irene de
Kruijf, de vrijwilligerscoördinator van de Huiskamer. (06 23707137)

De Raadkamer van Odijk
Rijneiland 7, 3984 MA Odijk

mobiel 06 23707137
www.huiskamervanodijk.nl

