INFORMATIE OPSTARTEN TELEFOONCIRKEL
Als je (in tijd van crisis) contact wilt houden met een grotere groep maar niet
zelf 10 telefoontjes wilt plegen, kun je gebruik maken van een telefooncirkel. Bij
grote groepen zou je meerdere telefooncirkels kunnen maken van bijvoorbeeld
maximaal 10-15 mensen.
Hoe werkt een telefooncirkel?
•
•
•
•
•

Een telefooncirkel is een lijst met namen. De bovenste persoon/ vrijwilliger
(nr. 1) belt nr. 2 van de lijst. Nr. 2 belt nr. 3, etc.
Iedere ochtend (of op een vaste dag) wordt de cirkel opgestart rond 08.45
uur.
Houd je telefoon vrij op het afgesproken tijdstip zodat de telefooncirkel niet
stagneert.
De laatste in de cirkel belt de vrijwilliger/ster die de cirkel is gestart (nr. 1)
om de cirkel af te melden. Bijzonderheden worden gemeld bij de coördinator.
Je mag maximaal vijf minuten met elkaar bellen, zodat de volgende op de
lijst niet te lang hoeft te wachten. Uiteraard kun je na de cirkel overdracht
nog op eigen gelegenheid terugbellen om verder te praten.

Lijstvolgorde
•

•
•
•

Als de cirkel langer gebruikt wordt, is het raadzaam om elke vier weken de
volgorde van de lijst te veranderen. Deelnemers vergroten op die manier het
aantal contacten.
Dit vraagt dus wel bepaalde mate van coördinatie. Vul dat gerust op
passende wijze in voor uw initiatief.
Zorgt dat de deelnemers tijdig iedere vier weken de nieuwe telefooncirkel lijst
bezorgd krijgen
Bezorg deze een week voor de start. Hij kan dan niet meer worden gewijzigd.
Vermeld ook de geldigheidsperiode op de lijst.

Let op’s!
•

•
•
•

•
•

Deelnemers kunnen iedere dag mee doen, maar een dag(en) overslaan mag
ook. Geeft dit tijdig door aan de persoon voor en na jezelf en aan de
bovenste van de lijst.
Ben je tijdelijk niet aanwezig (vakantie – ziekenhuisopname o.i.d.) geeft dit
zo spoedig mogelijk door.
Bepaal voor uw initiatief wie de coördinator is en welk (centraal) nummer
deelnemers eventueel kunnen bellen bij vragen!
Als je geen contact krijgen via huistelefoon, probeer dan het mobiele
nummer. Lukt dit ook niet, ga dan door naar de volgende op de lijst en geef
door aan nummer 1 op de lijst wie u niet heeft kunnen benaderen.
De nummer(s) 1 op de lijst melden bijzonderheden bij de coördinator.
Breng familie en/of huisarts uitsluitend op de hoogte en in stelling als er
sprake is van een verontrustende situatie.

CIRKEL (1,2, 3,) van …..(club, vereniging, stichting,..)
NR TIJD
08.45
1
2

08.50

3

08.55

4

09.00

5

09.05

6

09.10

7

09.15

8

09.20

9

09.25

10

09.30

11

09.35

12

09.40

13

09.45

14

09.50

15

09.55

NAAM

NUMMER
0348-

Belt nummer 1 op de lijst

In geval van vragen, bijzonderheden of calamiteiten, neem contact op
met……(coördinator telefooncirkel)

DEELNAME FORMULIER TELEFOONCIRKEL
NB Dit formulier kun je door deelnemers laten invullen, indien daar tijd en ruimte voor is
en een cirkel langer loopt.
NB Indien de cirkel snel opgestart moet worden, start dan met alleen de
telefoonnummers. De andere informatie kan later verzameld worden.

NAAM DEELNEMER
TELEFOONNUMMER
MOBIEL NUMMER
ADRES

WAARSCHUWEN IN
GEVAL VAN NOOD

BIJZONDERHEDEN

JA / NEE

IK GEEF TOESTEMMING DEZE GEGEVENS TE GEBRUIKEN
VOOR DEELNAME AAN DE TELEFOONCIRKEL

