Veel gestelde vragen vacature ‘Evenementenhulpverlener (m/v, vrijwillig)’
Algemeen
1. Waarom heeft het Rode Kruis nu vrijwilligers nodig?
Het Rode Kruis is de grootste aanbieder van hulpverlening (EHBO) bij evenementen in Nederland.
Door een toename van het aantal EHBO-aanvragen voor evenementen zijn we op zoek naar
nieuwe vrijwilligers in het hele land.
2. Vanaf welke leeftijd kan je als Evenementenhulpverlener aan de slag?
Vanaf 12 jaar mag je je EHBO diploma halen. En je mag dan al wel aan de slag op evenementen
maar je valt dan onder de richtlijnen ‘Inzet jongeren bij Evenementenhulp’. Het Rode Kruis vindt
het erg belangrijk dat het duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt en dat er heldere
afspraken zijn over de inzet van jongeren onder de 18 jaar.
3. Is er ook een Rode Kruis afdeling bij mij in de buurt?
Er is altijd een Rode Kruis afdeling bij jou in de buurt. Vind hier jouw dichtstbijzijnde Rode Kruis
afdeling.
4. Is er een mogelijkheid om zelf een afdeling te kiezen?
Wanneer je vrijwilliger wilt worden bij het Rode Kruis, dan word je op basis van je woonplaats
ingedeeld bij een afdeling. Wanneer een andere afdeling bij jou in de buurt je meer aanspreekt,
dan kan dit natuurlijk na overleg met de afdelingen.
5. Ben je verzekerd tijdens je werk voor het Rode Kruis?
Vrijwilligers die in opdracht van het bestuur en conform de vastgestelde protocollen werken, zijn
meeverzekerd op de aansprakelijkheid- en ongevallenpolis van het Rode Kruis.
6. Zijn er nog andere vrijwilligersfuncties vrij bij het Rode Kruis?
Jazeker! Klik hier voor meer informatie en alle actuele vacatures.
7. Wat is de Medische Dienst?
De Medische Dienst van het Rode Kruis levert medische zorg bij evenementen. Aanvullend op
onze eerste hulpverleners kunnen (gespecialiseerde) verpleegkundigen, artsen en chauffeurs
worden ingezet om complexe hulpvragen te beoordelen en te behandelen. Er wordt gewerkt met
diverse zorgniveaus, waaronder ambulancezorg, acute zorg en huisarts- en sportgeneeskundige
zorg. Onze professionals met ervaring in de (spoedeisende) gezondheidszorg en ons materiaal
voldoen aan de geldende professionele standaarden. Daarmee is de kwaliteit van onze medische
ondersteuning tijdens het evenement gewaarborgd. Heb je meer vragen over de Medische
Dienst? Neem contact op via medischedienst@redcross.nl.
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Opleidingen
1. Moet je een EHBO-diploma hebben voor deze vrijwilligersfunctie?
Voor deze functie is het verplicht om opgeleid en gecertificeerd te zijn volgens de uitgebreide
Rode Kruis EHBO cursus of een door het Rode Kruis erkend vergelijkbaar diploma. Dit is de basis
voor de verdere opleidingen die het Rode Kruis biedt. Ook mensen zonder EHBO certificaat
kunnen zich aanmelden, het is dan dus noodzakelijk om de cursus Uitgebreide EHBO te volgen.
Mocht je dus al een EHBO certificaat hebben, dan kun je snel aan de slag bij het Rode Kruis. Zo
niet, dan kun je deze volgen bij het Rode Kruis.
2. Wat kost de opleiding die je moet volgen voor deze vrijwilligersfunctie?
Wanneer je solliciteert op een functie binnen de Evenementenhulp en je wordt hiervoor
geselecteerd, dan betaalt het Rode Kruis in principe al jouw opleidingen. Hierbij kan wel
afgesproken worden dat als er onvoldoende uren inzet op evenementen wordt gemaakt, de
opleidingskosten geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.
3. Waar vindt de opleiding plaats?
De trainingen worden veelal lokaal georganiseerd. Dit kan zijn bij de afdeling bij jou in de buurt of
dichtstbijzijnde (grotere) Rode Kruis afdeling.
4. Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de opleidingen voor evenementenhulp?
De minimale vereiste is het behalen van het uitgebreide Rode Kruis EHBO certificaat. De duur van
deze totale cursus is 20 uren. Om een hulpverlener nog beter voor te bereiden op zijn/haar taken
op een evenement, bieden wij verschillende vervolgtrainingen aan, zodat je eventueel kunt
doorstromen naar de noodhulpteams.

Aan de slag als evenementhulpverlener
1. Wanneer mag je worden ingezet op een evenement?
Je kunt pas worden ingezet op evenementen als je minimaal bent opgeleid en gecertificeerd
volgens de uitgebreide Rode Kruis EHBO cursus of een door het Rode Kruis erkend vergelijkbaar
diploma.
2. Krijg ik reiskosten vergoed als ik vrijwilliger ben bij het Rode Kruis?
Ja, de onkosten die je maakt om je taken als vrijwilliger uit te voeren, krijg je vergoed. Een
voorbeeld hiervan zijn de reiskosten.
3. Hoeveel tijd kost deze vrijwilligersfunctie mij per jaar als ik opgeleid ben?
Het Rode Kruis betaalt o.a. je opleidingen, kleding, verzekering etc. en daar staat tegenover dat
je je een minimum aantal uren per jaar inzet als vrijwilliger. Dit ligt nu rondom de 52 uur per jaar
(gemiddeld 1 dagdeel per maand). Dit stelt de hulpverleners tevens in staat om hun
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vaardigheden regelmatig toe te passen zodat hun kennis en vaardigheden op peil blijven.
Aanvullend volgen de hulpverleners jaarlijks bijscholingen (gemiddeld 7,5 uren per jaar) om de
gevolgde trainingen en het eerste hulp certificaat geldig te houden. Samen met de afdeling
maakt je afspraken over de inzet die je voor het Rode Kruis doet.
4. Op welke evenementen kan ik worden ingezet?
Dit kan op kleine en grotere evenementen, dichtbij en om de hoek, zoals een braderie in het
dorp, festival of sportevenement. Daarnaast is er een mogelijkheid om een bijdrage te leveren
aan grote ‘landelijke’ evenementen zoals de Nijmeegse vierdaagse, de Zwarte Cross of de Dam
tot Dam loop.
5. Mag ik zelf bepalen voor welk evenement ik mij inzet?
Het Rode Kruis is een landelijke organisatie en wij werken veelal met een aanmeldsysteem,
waarbij je zelf kunt aanmelden bij de evenementen waar jouw interesse naar uitgaat. Er zijn
diensten van 8 uur per dag maar ook kortere diensten of meerdaagse diensten. Uiteraard hangt
dit ook af van het evenement en jouw wensen.
6. Hoe ver van te voren is het bekend wanneer je moet werken voor het Rode Kruis?
Voor evenementenhulp kun je je vaak maanden/weken van tevoren intekenen op een
evenement en vastleggen in de agenda. Natuurlijk komen ad-hoc aanvragen ook wel eens voor,
maar dit proberen wij zoveel mogelijk te beperken.

Aanmelding
1. Ik heb me aangemeld en een automatische reply ontvangen. Wat gebeurt er nu?
Je aanmelding wordt doorgestuurd naar de Rode Kruis afdeling bij jou in de buurt (op basis van je
woonplaats). Zij zullen op korte termijn contact met je opnemen. Mocht je na een aantal weken
niets hebben gehoord, stuur dan een mailtje naar: evenementenhulpvacatures@redcross.nl met
vermelding van je naam, woonplaats en postcode. Dan kunnen we sneller je aanmelding vinden
en reageren.
2. Ik heb me in het verleden al eerder aangemeld en heb toen nooit een reactie gehad?
Helaas is dit soms gebeurd en daar bieden we iedereen die dit overkomen is onze oprechte
excuses aan. De redenen dat je aanmelding niet goed is aangekomen zijn zowel van technische
als menselijke aard. Bij deze vragen we iedereen die zich eerder aangemeld heeft en die nog
steeds interesse heeft voor een vrijwilligersfunctie vriendelijk zich nogmaals aan te melden via de
vacature pagina. Je aanmelding wordt doorgestuurd naar de Rode Kruis afdeling bij jou in de
buurt (op basis van je postcode).
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