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Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerspunt Vlissingen 

Bij het Vrijwilligerspunt Vlissingen is onderdeel van de gemeente Vlissingen. Bij het 
Vrijwilligerspunt Vlissingen (VPV) zijn een aantal vrijwilligers werkzaam voor het uitvoeren van 
de taken van de Vrijwillige Burgeradviseurs in de gemeente Vlissingen. 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving, zij zetten hun ervaring, kennis, deskundigheid 
en tijd in bij het ondersteunen en informeren van burgers. Het VPV gaat uit van de kracht en 
de mogelijkheden van haar vrijwilligers. Om waardering naar hen te uiten investeert het 
VPV in vrijwilligers door het geven van begeleiding, deskundigheidsbevordering en 
ondersteuning. 

Motieven 

Belangrijke motieven van mensen om vrijwilligerswerk te doen zijn onder andere: 
 

 Zich willen inzetten t.b.v. anderen; 

 Het vergroten en delen van kennis, talenten, ervaring en vaardigheden; 

 Het leggen van sociale contacten; 

 Een zinvolle tijdsbesteding; 

 Het leren van de Nederlandse taal; 

 Als voorbereiding op terugkeer naar een betaalde baan. 

Doel vrijwilligerswerk 

Het doel van het vrijwilligerswerk is het uitvoeren van taken behorende bij de Vrijwillig 
Burgeradviseurs (VBA) binnen de gemeente Vlissingen. 

Aanbod vrijwilligerswerk 

VPV geeft coördinatie aan de VBA in de gemeente Vlissingen. 

Vrijwilliger 

Van de vrijwilliger wordt het volgende verwacht: 
 

 Een goede motivatie voor het betreffende vrijwilligerswerk; 

 Het respecteren van de regelgeving van het VPV en in het bijzonder het zich houden aan 
de gedragscode. De gedragscode wordt overhandigd bij het ondertekenen van het 
vrijwilligerscontract; 

 Ambassadeur zijn van het VPV; 

 Het opvolgen van aanwijzingen van de coördinatoren van het VPV; 

 Het actief contact houden, samenwerken en op verzoek overleggen met beroepskrachten, 
andere vrijwilligers en cliënten; 
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 Het onder begeleiding uitvoeren van taken; 

 Het bijwonen van door het VPV georganiseerde vrijwilligers vergaderingen; 

 Het deelnemen aan door het VPV aangeboden deskundigheidsbevordering; 

 Het signaleren van mankementen in de materiële (apparatuur) en sociale werkomgeving 
tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de coördinatoren van het VPV. 

Begeleiding 

De coördinatoren van het VPV zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwilliger. 
De begeleiders dragen zorg voor: 
 

 Het vaststellen van de taken van de vrijwilliger, opdat die aansluiten bij zijn of haar 
interesses en mogelijkheden; 

 Voldoende werkzaamheden; 

 Het bewaken van afspraken met de vrijwilliger over o.a. werktijden, bereikbaarheid, 
vakantie, gebruik apparatuur; 

 Het geven van individuele en groepsbegeleiding; 

 Het evalueren van de werkzaamheden van de vrijwilliger; 

 Het zorgdragen voor onkostenvergoedingen en attenties; 

 Het organiseren van benodigde deskundigheidsbevordering; 

 Het instrueren van de vrijwilliger voor het gebruik van apparatuur en materialen. 

Aanname 

Aanname en beëindiging vrijwilligerswerk 

 Vrijwilligers kunnen zich op diverse manieren aanmelden bij het VPV wanneer er een 
vacature Vrijwillige Burgeradviseur wordt opengesteld.  
Na een intakegesprek met de coördinatoren van het VPV over de vacature en de 
mogelijkheden van de vrijwilliger wordt van beide kanten besloten of de vrijwilliger de 
vacature kan gaan vervullen. Het VPV vraagt een VOG aan (zie uitleg bij kopje 
Vrijwilligersovereenkomst); 

 De coördinatoren vullen samen met de vrijwilliger een Vrijwilligersovereenkomst in. De 
coördinator en vrijwilliger ondertekenen de overeenkomst, en daarna gaat de vrijwilliger 
aan de slag. 

Introductie 

De medewerker draagt er zorg voor dat de vrijwilliger kennis maakt met de activiteiten, 
de collega vrijwilligers. 
 

Deskundigheidsbevordering 

Het VPV vindt het belangrijk dat de vrijwilliger haar/zijn taken zo goed mogelijk kan verrichten 
en op de hoogte blijft van ontwikkelingen in het werkveld. Vrijwilligers worden gestimuleerd 
deel te nemen aan voor hen georganiseerde cursussen, studiedagen, conferenties en 
vergaderingen. 
De medewerker overlegt met de vrijwilligers aan welke vorm van deskundigheidsbevordering 
behoefte is. De deskundigheidsbevordering moet een relatie hebben met de 
vrijwilligerswerkzaamheden. De kosten moeten passen binnen het beschikbare budget. 
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Vergoedingen 

Binnen het VPV worden in principe geen vergoedingen voor het vrijwilligers werk verstrekt. 
Onkosten die vrijwilligers maken voor het vrijwilligerswerk worden vergoed. Alle vergoedingen 
zijn gebaseerd op de belastingwetgeving.  
Bij veranderingen in de wet worden de bedragen aangepast. 
 

 VPV vergoedt reiskosten van de woning naar de activiteit op basis van openbaar 
vervoer of € 0,19 per kilometer; 

 Voor vervoer van materialen met de auto; 

 Voor het vrijwilligerswerk noodzakelijke materialen kunnen na goedkeuring van de 
coördinatoren worden aangeschaft en vergoed; 

 Noodzakelijke cursussen, studiedagen, conferenties en scholingen worden na 
goedkeuring van de coördinatoren van het VPV vergoed. 

Verzekeringen 

 Alle vrijwilligers zijn verzekerd tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid (WA) en 
ongevallen. De WA verzekering dekt de financiële gevolgen van aanspraken van derden, 
dat wil zeggen aan anderen, bij wie tijdens de activiteiten/ werkzaamheden schade 
ontstaat; 

 De ongevallenverzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een 
ongeval tijdens de activiteiten/ werkzaamheden. De dekking is ook van kracht tijdens de 
heen en terugreis via de kortst mogelijke weg. 

Attenties 

Jaarlijks wordt het attentiebudget voor de VBA vastgesteld door het vrijwilligerspunt. 

Vrijwilligersovereenkomst 

In de doelgroepen waar VBA mee te maken krijgt, bevinden zich kwetsbare personen. Omdat 
vrijwilligers ook wel zonder beroepskracht met of voor deze personen werken en het werk ook 
op kwetsbare plekken (bijvoorbeeld bij iemand thuis) kan plaatsvinden, is een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG ) vereist. De VOG verklaring wordt door het VPV aangevraagd en de 
kosten van de VOG worden door het VPV betaald. Na het verkrijgen en tonen van deze VOG 
wordt een Vrijwilligersovereenkomst ingevuld. 

De afspraken in de Vrijwilligersovereenkomst zijn zodanig omschreven dat er geen sprake 
kan zijn van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De medewerker 
stuurt de ingevulde en ondertekende overeenkomst binnen een week ter ondertekening aan 
de coördinatoren van het VPV. 

In de Vrijwilligersovereenkomst is het volgende geregeld: 
 

 De ingangsdatum en einddatum van het vrijwilligerswerk. De maximale duur van een 
Vrijwilligersovereenkomst is 1 jaar, daarna volgt jaarlijks een verlenging; 

 Het aantal uren per week; 

 De taken; 

 De geheimhoudingsplicht; 

 Vergoedingen. 
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Het is noodzakelijk dat alle velden in de overeenkomst ingevuld worden. 

Klachten en geschillen 

Bij klachten en geschillen richt de vrijwilliger zich in eerste instantie tot één van de 
coördinatoren. Samen wordt gezocht naar een oplossing. 
In het geval dat zich voor de individuele vrijwilliger een onwenselijke situatie tijdens het werk 
bij het VPV voordoet, die niet wordt (of kan worden) opgelost met of na een gesprek met de 
coördinatoren, volgt er een gesprek met de leidinggevende van de coördinatoren van het 
VPV. 
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