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Inleiding 
 
 
 
 
 
Van maandag 20 t/m vrijdag 23 augustus 2018 wordt de Bouwdorpweek gehouden in het 
Stadspark van Veenendaal. Het Handboek is bedoeld als hulpmiddel om alle activiteiten ten 
behoeve van Bouwdorp goed te laten verlopen en als informatie voor belangstellenden.  
 
De werkzaamheden voor Bouwdorp Veenendaal worden belangeloos uitgevoerd door het 
bestuur en een grote groep vrijwilligers, die onder aanvoering van teamcoördinatoren de 
kinderen begeleiden bij vele activiteiten. 
Het thema van dit jaar is ‘Veenendaal over 100 jaar’.  
 
Wij hopen ook dit jaar 750 kinderen uit Veenendaal weer een onvergetelijke week te 
bezorgen. 
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Hoofdstuk 1 Teams en taken 
 

Elk team heeft een coördinator. In de week voor Bouwdorp zijn een aantal mensen al druk 
met de voorbereidingen, zoals het aanleggen van de elektriciteit, het bijeenzoeken van 
materiaal, het inladen en plaatsen van de containers, toiletwagens, tenten etc. Alle 
vrijwilligers zijn onderverdeeld in negen teams.  

1. Info/Algemene-team 
2. Bouwteam 
3. Technische Dienstteam 
4. Veiligheidsteam  
5. Keukenteam 
6. Creativiteitsteam 
7. Activiteitenteam 
8. Autiteam  
9. EHBO-team 

 
1.1. Info/Algemene-team 

Het Info/Algemene-team (Bestuursleden) is te vinden bij de Infowagen. Dit team geeft 
sturing aan het dagelijks reilen en zeilen van Bouwdorp. Verder is het hun taak om 
contact te zoeken met ouders/verzorgers als kinderen of coördinatoren daarom vragen. 
Bij calamiteiten, bijzondere weersomstandigheden zijn zij het eerste aanspreekpunt en 
hebben nauw contact met het EHBOteam en het Veiligheidsteam. 
Tevens is bij de Infowagen de geluidsinstallatie. Omroepberichten worden alleen gedaan 
op verzoek van de coördinatoren. Wil je dus een bericht omgeroepen hebben, dan moet 
je dat via jouw coördinator regelen.  
Na 9.00 uur zijn bij de Infowagen de eetkaarten te koop. 
 

1.2. Bouwteam 
Dit team heeft als taak om er voor te zorgen dat de kinderen, op een verantwoorde en 
leuke manier, bezig zijn met het bouwen van hun hutten. Dit houdt de volgende taken in: 

 toezicht houden op het terrein; 

 controleren of de kinderen hun naam op de kaart hebben staan; 

 er op toezien dat de hutten niet hoger worden dan twee pallets; 

 er op letten dat er in het midden een rijpad met een breedte van 3,50 meter wordt 
vrijgehouden voor brandweer en ambulance; 

 op de kinderen letten: ruzies oplossen (d.m.v. gesprek, ingrijpen en bij twijfel, overleg 
met de coördinator) en kleine kinderen in de gaten houden etc.; 

 op de houtverdeling letten; 

 het bouwterrein opgeruimd (laten) houden; 

 het jureren van de hutten: tijdens de week opletten wie een originele hut maakt, wie 
pech heeft, wie goed samenwerkt etc. Er moet rekening worden gehouden met de 
leeftijd die de kinderen hebben. Uiteindelijk gezamenlijk bepalen wie er voor een prijs 
in aanmerking komt. 
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1.3. Technische Dienst 
De Technische Dienst is verantwoordelijk voor het materieel van Bouwdorp dat door alle 
teams wordt gebruikt. Dit team zorgt ervoor dat, voor aanvang van Bouwdorp, al het 
benodigde materieel in goede staat aanwezig is. Na afloop ziet dit team er op toe dat het 
materieel weer op verantwoorde wijze wordt opgeborgen. Het beheert het gereedschap van 
het Bouwdorp en vraagt – in overleg met het Dagelijks Bestuur – zo nodig nieuw materiaal 
aan. De Technische Dienst verzorgt de aanleg van water, elektra, de geluidsinstallatie, de 
aansluiting van de toiletwagens,  etc. en zorgt er voor dat alles op het gebied van techniek 
functioneert. Ook beheert dit team de container met gereedschap en materialen. Als een 
ander team materiaal wil lenen, dan gebeurt dat altijd in overleg met een teammedewerker 
van de Technische Dienst. 
 

1.4. Veiligheidsteam 
Het Veiligheidsteam is van 17.00 uur tot de volgende dag 8.00 uur (gedurende de uren dat 
het Bouwdorp gesloten is voor de kinderen) verantwoordelijk voor de bewaking en de 
veiligheid op het Bouwdorpterrein. Bekende gasten, die ’s avonds nog even langskomen op 
het Bouwdorp, verlaten het terrein uiterlijk om 22.00 uur 
Daarnaast geeft het Veiligheidsteam elke dag aanwijzingen bij het parkeren van de fietsen 
binnen de hekken en controleert of de fietsen op slot staan. Twee maal per dag maakt het 
team een controleronde om het Bouwdorpterrein, inclusief langs de fietsparkeerstalling.  
Bij calamiteiten heeft het veiligheidsteam nauw contact met het Info/Algemene-team en de 
EHBO. 
 

1.5. Keukenteam 
Maaltijdvoorziening kinderen Bouwdorp 
Het Keukenteam zorgt voor de bereiding en de verkoop van het door dit team bereide 
voedsel en de limonade ten behoeve van de kinderen. De keuken is open van: 
10.00 – 15.30 uur voor soep, knakworst en limonade 
11.00 – 13.00 tot alles op is voor de dagsnack  
13.00 – 13.30 uur is de keuken vanwege de lunchpauze dicht 
 

Maaltijdvoorziening vrijwilligers Bouwdorp 

 Er wordt geen ontbijt voor de dag-vrijwilligers  verstrekt. 

 Vrijwilligers krijgen dagelijks een samengestelde lunch. De coördinator van elk team 
geeft dagelijks voor 9.30 uur het aantal vrijwilligers door aan het Keukenteam. 
Dringend verzoek aan de coördinator en hun teams: Wil iedereen zorgvuldig de 
lunchbestelling doen, zodat er niet veel brood moet worden weggegooid 

 Om 11.30 uur staan de kratten met de lunch klaar in de vrijwilligerstent. Elk team pakt 
dan zelf nog melk en karnemelk uit de koelkast. 

 Het Bouwteam en het Technische Dienstteam eet, op aanwijzing van hun coördinator, 
in twee ploegen 

 Dit jaar is er weer voor alle vrijwilligers van Bouwdorp een barbecue op woensdag 22 
augustus om 17.00 uur, op het Bouwdorpterrein. Je kunt je daarvoor opgeven tijdens 
Bouwdorp bij de Info. 

 Op vrijdag wordt er ook voor een lunch gezorgd. Daarna gaan we allemaal weer verder 
met het afbreken en opruimen van het Bouwdorp, tot alles klaar is. 
 



6 

 

1.6. Creativiteitsteam 
Dit team organiseert elke dag (niet op maandagochtend, dan wordt de tent ingericht) een 
programma, waarbij de kinderen creatief bezig kunnen zijn. Leden van dit team verzorgen 
vanaf dinsdagochtend de verkoop van de eetkaarten. 
 
1.7. Activiteitenteam  
Op het activiteitenterrein en op het grasveld van het stadspark organiseert dit team vanaf 
maandagmiddag activiteiten op het gebied van sport en spel, educatie, dans en muziek etc. 
Dagelijks worden er leuke kinderfilms vertoond en is er een Pannakooi- voetbalcompetitie. 
Ook dit jaar wordt weer een aparte rusttent ingericht, waar de kinderen even kunnen 
bijkomen van de drukke werkzaamheden.  
Daarnaast controleren 2 leden van het activiteitenteam vanaf 9.00 uur bij de ingang van het 
bouwterrein de kaarten en de schoenen/kleding van de kinderen. Verder doet dit team op 
maandagmorgen de verkoop van de eetkaarten. 
 
1.8. Autiteam 
Dit team begeleidt een vaste groep kinderen met autisme zodat ook zij op een voor hen 
duidelijke en ontspannen manier bezig kunnen zijn met het bouwen van hun hutten.  
 
1.8. EHBO 
Het team EHBO verzorgt de eerste hulp bij ongelukjes in de EHBOpost tegenover de 
Infowagen of ter plekke op het terrein. Medewerkers van de EHBO brengen eventueel het 
geblesseerde kind naar een dokter. 
 
Dringend verzoek van de EHBO-ers: 
“Ga niet met gewonde / gevallen kinderen ‘slepen’, laat hen liggen, blijf zelf bij het gevallen 
kind en laat een collega een EHBO-er gaan roepen”. 
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Hoofdstuk 2. Veiligheid en preventie 
 
2.1. Veiligheid 
Tijdens Bouwdorp besteden we aandacht aan de veiligheid van zowel de kinderen als onze 
vrijwilligers. Het Bestuur voert vooraf gesprekken met de gemeente, brandweer en de politie 
over zaken wat betreft veiligheid.  
 

 Bij calamiteiten volg je de opdrachten van je coördinator op. 

 Bij naderend noodweer lopen we (de fietsen blijven achter) met alle kinderen naar de 
sporthal van de SKF Korfbalvereniging. Alle kinderen moeten mee. Het 
Veiligheidsteam en de Technische Dienst blijven op het Bouwdorpterrein. De 
vrijwilligers van de overige teams begeleiden groepjes kinderen naar de sporthal. In de 
sporthal kunnen de kinderen gebruikmaken van het spel- en knutselmateriaal, dat 
vooraf aan Bouwdorp door de verschillende coördinatoren is gestald ten behoeve van 
de noodopvang. In de sporthal is een omroepinstallatie aanwezig. De kinderen mogen 
alleen in de sporthal verblijven, niet in andere ruimtes van de SKF Korfbalvereniging. 
Dit zal met linten worden aangegeven. 

 De kinderen en begeleiders van het Autiteam hebben een eigen ruimte in het SKF 
gebouw.  

 Bij het Bouwdorpterrein worden de ouders door leden van het Veiligheidsteam 
doorverwezen naar de sporthal, waar zij hun kinderen kunnen ophalen. 
 

2.2. Preventie 
 

In het kader van de veiligheid is er een parkeerverbod op het terrein en er zijn drie 
nooduitgangen, die vrij gehouden moeten worden. Veiligheid betekent natuurlijk ook dat we 
de hele week een professionele EHBO-post op ons terrein hebben. Minder ongelukken 
gebeuren als we er ook op toezien: 
 

 dat de kinderen goede schoenen aan hebben, 

 de kinderen bij heet en zonnig weer niet met ontbloot bovenlijf rondlopen, 

 dat de kinderen voldoende blijven drinken  

 dat de hutten niet te hoog worden en veilig in elkaar zijn gezet 

 dat los slingerend materiaal, hout (met spijkers erin) en vuilnis wordt opgeruimd. Dit 
draagt bij tot het verhogen van de veiligheid. 
 

Het is belangrijk dat iedereen hiervan op de hoogte is en zijn/haar bijdrage levert! 
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Hoofdstuk 3. Samenwerken en afspraken 
 
Om Bouwdorp goed te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking. Het is 
van belang dat iedereen daarvan goed op de hoogte is. 
 
3.1. Samenwerken 
Op het moment dat je vrijwilliger bent geworden van Bouwdorp sluit je commitment. 
Bouwdorp is teamwork en wanneer je team niet op je kan rekenen, ontstaan er irritaties. We 
moeten kunnen bouwen op elkaar, daarbij hoort ook rekening houden met elkaar bij. 
 

 Kom afspraken na, die binnen je team gemaakt zijn. 

 Wees op tijd met je aanwezigheid. Ook met afmelden. Wanneer je dagen niet kan geef 
je dit voor Bouwdorp aan. 

 Wees zuinig met alle materialen. 

 We respecteren elkaar, we zijn allemaal verschillend. 

 Geef elkaar zorgvuldig kritiek. Opbouwende kritiek is om van te leren, het is niet de 
bedoeling dat we elkaar afkraken.  

 Iedereen doet zijn best op eigen niveau. 
 
Door huisregels en gezamenlijke afspraken na te leven, wordt samenwerking bevorderd en 
onderlinge irritaties voorkomen. Als vrijwilliger van Bouwdorp ben je onderdeel van een 
organisatie. Jij presenteert jezelf als visitekaartje van Bouwdorp en ons als al geheel team. Je 
bent een voorbeeld voor jouw mede- vrijwilligers, de kinderen en andere bezoekers. Als je 
bepaald gedrag verlangt van een ander, begin bij jezelf. Wat jezelf niet doet, kun je ook niet 
verwachten van jouw mede- collega’s. 
 
3.2. Positief omgaan met kinderen 
Het is belangrijk dat aardige, gezellige en hulpvaardige kanten van kinderen worden gezien en 
benoemd. Het is frustrerend wanneer alleen incidenten of negatief gedrag aandacht krijgen 
en daar op wordt aangesproken. Hierdoor kan een kind onzeker worden, of ontmoedigd 
worden om zijn best te doen: “het helpt toch niet”. Het uitgangspunt is dat je positief gedrag 
benoemt, negatief gedrag afkeurt. maar niet het kind afkeurt. Benoem ook het gedrag waar 
het kind een compliment op krijgt, zodat het kind weet welk gedrag positief is.  
 
Voorbeeld: “Mariska, ik wil niet dat je de kleine kinderen opzij duwt. Je doet ze pijn. Vraag 
gewoon of je er even langs mag”. (nieuw gedrag). Door alleen straffen, keur je wel gedrag af, 
maar het kind weet niet hoe hij het anders zou moeten doen; het leert geen nieuw gedrag. 
Dus daarom altijd aangeven hoe het wel zou moeten. 
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3.3. Afspraken 

 Iedereen is ingedeeld in een team. Iedere vrijwilliger moet in principe bereid zijn 
ergens anders te helpen, als dat gevraagd wordt door jouw teamcoördinator. Het is 
niet de bedoeling dat jij zonder overleg met je coördinator ergens anders gaat helpen. 

 Tijdens Bouwdorp heeft de coördinator de leiding over het team. Als er punten zijn 
waar men het niet mee eens is, wordt dit besproken.  

 Iedere vrijwilliger krijgt maandags een of twee T-shirts voor de hele week, zij zorgen 
zelf tijdens de Bouwdorpweek ervoor dat ze dagelijks een schoon T-shirt aantrekken. 
Eind van de Bouwdorpweek worden de T-shirts ingeleverd bij de coördinator. 

 Als er tussendoor boodschappen gedaan moeten worden, overleg je dit met jouw 
coördinator. 

 Het tijdstip voor de lunch van de teams wordt in onderling overleg geregeld.  
 Koffie, thee en limonade kunnen per team gehaald worden. 
 Er is een aparte fietsparkeerplaats voor vrijwilligers op het activiteitenterrein. 
 Roken op het bouwdorp terrein is enkel toegestaan op de daarvoor aangewezen plek.  
 Tijdens de openingstijden van Bouwdorp is alcoholgebruik niet toegestaan. Ook buiten 

deze tijden mag alcohol alleen in beperkte mate worden gebruikt.  
 Drugsgebruik wordt niet getolereerd. 
 Alcoholgebruik van ouders op de ouderavond is niet toegestaan. 
 Intimidatie en seksuele intimidatie is verboden en strafbaar. 
 Niet flirten tijdens de openingstijden. 
 Wees vriendelijk en behulpzaam voor de kinderen, bezoekers en je mede- vrijwilligers.  
 Ga niet zelf met ouders in discussie, waar jezelf niet uit komt. Vraag hulp bij jouw 

coördinator (of aan het Bestuur).  
 
3.4. Corveerooster schoonmaak toiletten 
Maandag Createam 

Dinsdag Actieteam 

Woensdag Bouwteam 

Donderdag Technische dienstteam 

Vrijdag Info/Algemene-team 

 

De toiletten moeten om 12.00 uur en om 16.00 uur worden schoongemaakt. 

 Meisjes toilet 

 Jongens toilet 

 Vrijwilligers toilet en douche 

 

Schoonmaakmiddelen en wc-rollen staan in de Infowagen 

 

Na iedere schoonmaakbeurt wordt een ieder verzocht deze spullen weer terug te zetten op de 
vaste plaats in de Infowagen, zodat de volgende schoonmaakploeg niet misgrijpt. 
 
 


