Vrijwilligersbeleid Welzijnswerk Midden-Drenthe
Graag heten we u van harte welkom bij Welzijnswerk Midden-Drenthe.
We zijn erg blij dat u vrijwilligerswerk bij onze organisatie gaat doen. In dit
document maakt u kennis met de uitgangspunten van ons vrijwilligersbeleid. U
kunt hier lezen wat we van u vragen, maar ook wat we u te bieden hebben.
Introductie en proefperiode
U begint uw vrijwilligerswerk met een introductieperiode. Het doel hiervan is ervoor
te zorgen dat u:
• wordt ingewerkt;
• de andere vrijwilligers en betrokkenen leert kennen;
• de organisatie/locatie leert kennen.
U begint uw vrijwilligerswerk met een proefperiode van twee maanden. Hierin valt
ook de inwerkperiode. Na deze periode vindt er een evaluatiegesprek met één van
onze medewerkers plaats. Hierin wordt besproken hoe het gaat.
Vrijwilligersovereenkomst
Als u bij ons komt werken als vrijwilliger, vragen wij u een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Daarmee verklaart u dat u onze gedragsregels kent en
daar ook naar handelt.
Gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers
• De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer/
cliënt zich veilig en gerespecteerd voelt.
• De vrijwilliger onthoudt zich ervan om de deelnemer/cliënt te benaderen op een
manier die de deelnemer/cliënt in zijn/haar waardigheid aantast.
• De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer/cliënt
dan functioneel noodzakelijk is.
• De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag.
• De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met de eigendommen van een ander.
Ongewenste omgangsormen worden door Welzijnswerk niet getolereerd. Onder
ongewenste omgangsvormen vallen seksuele intimidatie, discriminatie, pesten,
fysiek geweld en andere vormen van (verbale) agressie.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Het kan zijn dat wij u vragen om een VOG. Dit is afhankelijk van het soort
vrijwilligerswerk dat u doet. Het aanvragen van een VOG is gratis voor vrijwilligers.
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Begeleiding en scholing
U wordt in uw vrijwilligerswerk begeleid door een medewerker van Welzijnswerk.
Het uitgangspunt hierbij is dat u uw taak zelfstandig kunt uitvoeren. Daarnaast
organiseren wij regelmatig trainingen of workshops die u helpen om uw
vrijwilligerswerk nog beter te kunnen doen. We gaan ervan uit dat u hier aan
meedoet. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Reiskosten
Voor reiskosten geldt een vergoeding van 19 cent per kilometer of op basis van
openbaar vervoer (2e klas). U kunt deze gemaakte kosten indienen bij de
medewerker waarmee u contact heeft. U vult hiervoor het declaratieformulier
reiskostenvergoeding vrijwilligers in.
Klachten
Wij hopen dat u met veel plezier uw vrijwilligerswerk bij ons gaat doen. Mocht er
toch iets zijn waarover u niet tevreden bent en komt u er zelf niet uit? Dan is er
een klachtenregeling die u verder helpt. Deze klachtenregeling vindt u op onze
website. Ook kunt u hem opvragen bij één van onze medewerkers.
Beëindiging vrijwilligerswerk
U kunt zelf de samenwerkingsovereenkomst tussen u en Welzijnswerk beëindigen,
maar dit kan ook door de organisatie worden gedaan. Dit kan verschillende redenen
hebben:
• Verandering van werkzaamheden/taken.
• Veranderingen in de omstandigheden van de vrijwilliger.
• Disfunctioneren van de vrijwilliger.
• Beëindiging van een bepaald project of activiteit.
De medewerker van Welzijnswerk houdt een afsluitend gesprek met u.

Wij wensen u veel plezier bij
uw vrijwilligerswerk!

