
1 
 

 

Vrijwilligersovereenkomst Vrijwillig Burgeradviseur 

De ondergetekenden namens Vrijwilligerspunt Vlissingen 

Naam: ___________________________________________________________________  

En 

Naam: ___________________________________________________________________  

Adres ____________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats _____________________________________________________  

Telefoonnummer ___________________________________________________________  

E-mailadres _______________________________________________________________  

Geboortedatum ____________________________________________________________  

Ibannummer ______________________________________________________________  

Verzoekt om hierna te noemen vrijwilliger komen als volgt overeen, waarbij deze 
vrijwilligersovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is 
bekend met het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de 
gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 
De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. 

Artikel 1. 
Voor onderstaand vrijwilligerswerk is een verklaring omtrent gedrag (VOG)nodig. 
Het Vrijwilligerspunt Vlissingen (VPV) vergoedt de kosten van deze VOG. Het betreffende 
vrijwilligerswerk wordt pas gestart nadat de VOG verklaring is aangeleverd aan het VPV. 

Artikel 2. 
De vrijwilliger verricht met ingang van 1 januari 2020 vrijwilligerswerk gedurende onbepaalde 
tijd vanuit de locatie Paul Krugerstraat 1, 4380 GV Vlissingen, ten behoeve van het 
Vrijwilligerspunt Vlissingen bij de directie Dienstverlening, team Klantcontact en 
Communicatie. 



2 
 

Artikel 3. 
Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde door VPV en de 
vrijwilliger worden opgezegd. Hierbij wordt door beide partijen een maand opzegtermijn in 
acht genomen. 

Artikel 4. 
Noodzakelijk reiskosten woon-werk zullen worden vergoed. Hiervoor geldt € 0,19 per 
kilometer. Ook noodzakelijke andere onkosten zullen worden vergoed, mits hier van te voren 
overleg over heeft plaatsgevonden met de werkbegeleider en voor zover een en ander 
binnen de fiscale kaders van de vrijwilligers regeling is toegestaan. 

Artikel 5. 
De vrijwilliger gaat de volgende taken uitvoeren: 

 In concrete vraagsituaties contact opnemen met cliënten; 

 De vraag in kaart brengen; 

 Opzoeken van de benodigde informatie; 

 Afhankelijk van de situatie, de cliënt informeren, verwijzen of adviseren; 

 Volgens afspraak verslaglegging terugkoppelen aan de coördinator; 

 Er worden maximaal 3 bezoeken afgelegd bij de cliënt. 

Artikel 6. 
De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 3 uur per week. 

Artikel 7. 
De coördinatie en de begeleiding van het vrijwilligerswerk ligt bij het Vrijwilligerspunt. De 
sociaal makelaars (medewerkers van het vrijwilligerspunt) begeleiden de vrijwilligers. De 
begeleiders zijn verantwoordelijk voor het inwerken van de vrijwilliger, het doen toekomen 
van werkzaamheden en het betrekken van de vrijwilliger bij activiteiten zoals 
informatiebijeenkomsten en vergaderingen. 

Artikel 8. 
De vrijwilliger richt zich tot de coördinator voor alle zaken betreffende de uitvoering van de 
overeengekomen taken. In geval de vrijwilliger verhinderd is de afgesproken 
werkzaamheden uit te voeren wegens ziekte of andere dringende persoonlijke 
omstandigheden, zal deze de coördinator hiervan tijdig op de hoogte stellen. 

Artikel 9. 
De vrijwilliger zal de opgedragen werkzaamheden vervullen in lijn met de gedragscode voor 
vrijwilligers van de gemeente Vlissingen (zie hiervoor de bijlagen) 
De vrijwilliger ontvangt bijgaand tevens een exemplaar van het vrijwilligersbeleid van het 
VPV. De vrijwilliger verklaart met de ondertekening van dit contract akkoord te zijn met de 
gedragscode. 

Artikel 10. 
De vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht aangaande al hetgeen waarvan hij/zij weet of 
redelijkerwijs kan begrijpen dat het in belang van cliënten is daaromtrent geheimhouding te 
bewaren. Van de vrijwilliger wordt verwacht over deze zaken geen mededelingen naar buiten 
te doen, ook niet na beëindiging van het vrijwilligerswerk. 

Artikel 11. 
De vrijwilliger is voor WA en ongevallen automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering 
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van de gemeente Vlissingen. Dit betreft een secundaire dekking. Aanmelding 
hiervoor is niet nodig. 

Artikel 12. 
De gemeente Vlissingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade, welke de 
vrijwilliger mocht lijden tijdens of in verband met zijn aanwezigheid in de organisatie van de 
vrijwilliger, dan wel bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, wanneer dit letsel of deze 
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de vrijwilliger. 

Artikel 13. 
De vrijwilliger is verplicht de Device en eventuele andere toebehoren van de gemeente op de 
laatste werkdag in te leveren bij één van de coördinatoren. 

Artikel 14. 
De vrijwilliger verklaart een door beide partijen ondertekend afschrift van deze overeenkomst 
van VPV te hebben ontvangen. 
 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Vlissingen op: 

Datum ___________________________________________________________________  

Handtekening medewerker VPV:_______________________________________________  

 

Handtekening vrijwilliger: _____________________________________________________  
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