Beleidshoofdlijnen Stichting Gered Gereedschap Werkgroep Waddinxveen
Wij leveren een bijdrage aan de opbouw van een onafhankelijk en zelfstandig bestaan
van mensen in ontwikkelingslanden.
De ondersteuning is concreet en praktisch: gebruikt gereedschap en naaimachines
worden ingezameld, opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten in landen
waar goed gereedschap onbetaalbaar is. Dat gereedschap stelt mensen in staat een vak te leren, inkomen
te verwerven of een bedrijfje te starten.
In 1980 begonnen een paar mensen in Waddinxveen met aangepaste technologie (zuinige kookkachels en
de energiefiets) voor ontwikkelingslanden. Hieruit ontstond in 1982 Gered Gereedschap Waddinxveen.
Sinds 1998 hebben we een goed geoutilleerde werkplaats aan de Mauritslaan 55 in Waddinxveen. Hier
werken uitsluitend vrijwilligers. Zij verwerken projectaanvragen die gecoördineerd worden door het
dienstencentrum van Gered Gereedschap in Amsterdam.
Landelijk zijn er ca. 35 zelfstandige werkplaatsen, waar ruim 500 vrijwilligers werken.
Gered Gereedschap Werkgroep Waddinxveen is sinds 1991 een stichting en financieel onafhankelijk.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. De bestuursleden worden benoemd voor
onbepaalde tijd. Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 personen.
Voorzitter:
Piet Blaauboer
Secretaris:
Oscar Scholten
Penningmeester:
Fer Buring
Coördinator: Johan Garlich
Onze visie op vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk draagt bij aan een samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk weten en voelen
voor anderen. Dichtbij en veraf. Dit werk is een zelf verkozen, volwaardige activiteit en doet daardoor een
groot appèl op eigen verantwoordelijkheid en solidariteit. We beschouwen het als niet vrijblijvend, omdat
we met elkaar een organisatie draaiende houden.
Ieder draagt hieraan bij naar eigen vermogen, vakbekwaamheid, capaciteit en tijd .
Wij respecteren de verschillende motieven die mensen hebben om dit te gaan doen; vaak een combinatie
van persoonlijke doelen en maatschappelijke betrokkenheid. Dat betekent in ons geval: achter de
doelstelling van Gered Gereedschap staan en “achter de geraniums vandaan.”
Werkplaats
De werkplaats is het hart van onze organisatie; veruit de meeste vrijwilligers zijn hier werkzaam.
Hier worden diverse gereedschappen en naaimachines hersteld en opgeknapt.
Dit gebeurt volgens landelijk opgestelde kwaliteitseisen, waardoor het gereedschap als bijna nieuw is.
Bij elk project hoort een projectlijst waarin het aantal en de soort gereedschap beschreven is. De vrijwilliger
kan zelf bepalen welk gereedschap hij kiest om op te knappen. Doen waar je goed in bent.
De technische begeleiding wordt door de coördinator gedaan en hij bepaalt of aan de kwaliteitseisen is
voldaan.
Naast de vrijwilligers die werkzaam zijn in de werkplaats zijn er ook een aantal vrijwilligers in de
‘buitendienst’. Zij zorgen voor het ophalen van gebruikt gereedschap bij de diverse inzamelpunten en bij
particulieren. Ook zorgen zij voor het ophalen van papier en karton bij particulieren en bedrijven om eigen
inkomsten voor onze stichting te genereren.
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De werkplaats is open van maandag tot en met vrijdag, er zijn dagelijks 5 à 7 vrijwilligers aan de slag.
Veiligheid

Van de vrijwilliger wordt verwacht zo veilig mogelijk te werken, zowel wat zijn eigen veiligheid betreft als
die van anderen. Enkele machines mogen alleen door aangewezen vrijwilligers worden gebruikt.
Bij aanvang krijgt elke vrijwilliger een veiligheidsinstructie (waar hij zich aan dient te houden) en wordt een
overeenkomst getekend (ARBO) .
Een stofjas, veiligheidsbril, oorbeschermers en veiligheidsschoenen worden aan de vrijwilliger ter
beschikking gesteld.
Financieel
Voor de exploitatiekosten doen wij een beroep op gemeentelijke subsidie en donaties van particulieren,
bedrijven en ideële organisaties. Daarnaast zijn er opbrengsten door het inzamel en het verkopen van
papier, karton en metalen. Ons vermogen bestaat uit de boekwaarde van onze inventaris en de reservering
van gelden voor de vervanging daarvan. Alle inkomsten worden verder uitgegeven aan de exploitatie van
onze werkplaats.
Verdere informatie
Bij onze stichting “werken” momenteel ca. 25 vrijwilligers; gemotiveerde en TOP vakmensen met een
zinvolle dag invulling!
De laatste maanden hebben we vanwege fysieke ongemakken en overlijden afscheid genomen van een
aantal vrijwilligers. Daarnaast hebben zich vier nieuwe vrijwilligers bij ons aangemeld.
Jaarlijks begeleiden we enkele MAS stagiaires. Deze leerlingen houden zelf hun werkverslag bij en krijgen
na afloop een oorkonde.
Ook verlenen we begeleiding aan vrijwilligers die werken bij Promen te Gouda, begeleiding bij re-integratie
trajecten bij ziekte en arbeidsuitval, en aan scholen, waar leerlingen een ”steuntje” in de rug nodig hebben.
Door de aanhoudende economische teruggang hebben we, met goedkeuring van het UWV en gemeente
enkele vrijwilligers aan het werk, die een uitkering hebben.
In het kader van de ‘Participatie Samenleving’ werken we samen met Hospice Waddinxveen,
Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland en andere maatschappelijke organisaties.
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