INFORMATIE VRIJWILLIGERS
IEDEREEN KAN MEEDOEN!
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WELKOM ALS VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN PUTTEN!
Fijn dat je bij Welzijn Putten aan de slag gaat als vrijwilliger. Om je wegwijs te maken binnen onze
organisatie ontvang je hierbij informatie over ons vrijwilligersbeleid: hoe hebben we zaken rond
vrijwilligerswerk geregeld en wat is onze visie daarachter. Als je nog vragen hebt, horen we dat graag.

‘We wensen je een fijne tijd toe bij Welzijn Putten,
namens alle medewerkers en in het bijzonder
je collega vrijwilligers!’
1. INLEIDING
Voor Stichting Welzijn Putten zijn vrijwilligers onmisbaar. Daarom vinden wij het belangrijk dat er ten aanzien
van vrijwilligers goed beleid is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Het vrijwilligersbeleid beschrijft de afspraken
en voorwaarden die nodig zijn om vrijwilligers tot hun recht te laten komen, om met elkaar de doelen van
Welzijn Putten te kunnen nastreven.
Welzijn Putten is een organisatie in ontwikkeling. Ook dit vrijwilligersbeleid is een ‘work in progress’.
Het team beroepskrachten zet zich in om het komende jaar alle voorgenomen stappen te realiseren.
Per 1 oktober 2020 zijn alle afspraken gerealiseerd.

2. WIE ZIJN WIJ EN WAAR STAAN WE VOOR?
2.1 MISSIE
Welzijn Putten ondersteunt de inwoners van Putten zodat ze de weg kunnen vinden naar een plek in de
samenleving. Begin 2020 werken we met het team van negen beroepskrachten, waaronder één coördinator,
en ongeveer 170 fantastische vrijwilligers samen om deze visie te verwezenlijken. Het bestuur van de
stichting, bestaande uit 5 vrijwillige bestuursleden, is eindverantwoordelijk.

‘Iedereen in Putten is gelukkiger
doordat ze kunnen meedoen!’
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Als organisatie willen we mensen bewegen om mee te doen. Iedereen
mag en kan meedoen. Gelijkwaardigheid, serieus genomen worden en het
gevoel hebben dat je ertoe doet zijn voorwaarden om je gelukkig te voelen.

2.2 WAARDEN EN OVERTUIGINGEN
Welzijn Putten is een eigenwijze organisatie, in de goede zin van het woord. Wij vertalen
behoeftes vanuit de gemeenschap naar actie. We zijn betrokken, actief en betrouwbaar.
We voegen waarde toe en verbinden mensen en organisaties.
Welzijn Putten heeft duidelijke kaders binnen en buiten de organisatie en dat vereist zowel sturing
als zelfsturing. Intern zit sturing in het bewaken van kaders en het geven van duidelijkheid, richting
en samenhang door de coördinator. Zelfsturing zit in:
• Het voelen van verantwoordelijkheid voor jezelf en de organisatie;
• Het omzien naar elkaar;
• Het informeren en betrekken van collega’s;
• Het gebruik maken van elkaars sterke punten.
Iedereen is gelijkwaardig en weet elkaar te vinden.

2.3 ONZE VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK
Vrijwilligers zijn voor Welzijn Putten van essentieel belang. Welzijn Putten wil door de samenwerking met
vrijwilligers een voorbeeld zijn voor de Puttense samenleving: we doen het met elkaar, iedereen draagt
een stuk verantwoordelijkheid. Daarom ondersteunt en stimuleert Welzijn Putten burenhulp, mantelzorg
en in algemene zin klaarstaan voor elkaar. Mensen die naar elkaar omzien doen dat vrijwillig. Toch is er
een onderscheid tussen al deze inwoners en de vrijwilligers die ingeschreven staan bij Welzijn Putten.
Je bent een vrijwilliger bij Welzijn Putten als je:
• Vrijwillig bijdraagt aan de uitvoering van activiteiten van Welzijn Putten;
• Zonder financiële bijdrage, met uitzondering van onkostenvergoedingen;
• Beschikbaar bent om meerdere mensen te helpen (die je niet kent), waarvoor je gevraagd wordt
door de hulpdienst.
Ook op de volgende manieren dragen vrijwilligers in belangrijke mate bij aan het behalen van de
doelstellingen en resultaten van de organisatie:
• Vrijwilligers hebben een aanvullende waarde voor mensen. Hun hulp en ondersteuning is
laagdrempelig en gelijkwaardig. Vrijwilligers hebben meer tijd voor mensen en kunnen soms
beter aansluiten.
• Vrijwilligers hebben een aanvullende waarde voor de beroepskrachten. Zij delen hun
kennis en ervaring, geven een frisse blik van buitenaf en zijn een klankbord voor hen.
• Ook brengen zij hun ervaringsdeskundigheid als vrijwilliger in, vanuit diverse sectoren
van de samenleving. Dat helpt Welzijn Putten te blijven inspelen op nieuwe
ontwikkelingen in het werkveld.
• Door de inzet van vrijwilligers krijgen de beroepskrachten meer armslag.
Hierdoor heeft Welzijn Putten meer capaciteit om dingen voor
de samenleving doen.
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Welzijn Putten biedt door verschillende soorten vrijwillige werkzaamheden graag de kans aan
vrijwilligers om vaardigheden en een netwerk te ontwikkelen en een zinvolle tijdsbesteding te
hebben. Welzijn Putten staat, binnen de mogelijkheden van begeleiding, open voor vrijwilligers
van diverse leeftijden, afkomst en achtergrond, die door middel van vrijwilligerswerk hun
persoonlijke doelstellingen willen realiseren.

3. ORGANISATIE VAN HET VRIJWILLIGERSWERK
De beroepskrachten van Welzijn Putten hebben de rol van verbinder en initiator.
Om de hiervoor beschreven redenen wordt de rol van uitvoerder vooral door vrijwilligers ingevuld.
De verschillende vrijwilligersprojecten hebben één van de beroepskrachten als contactpersoon.

3.1 VACATUREBANK VRIJWILLIGERSWERK
Welzijn Putten wil vrijwilligerswerk in de gemeente Putten stimuleren en aanjagen. Dat doen we door een
levend voorbeeld te zijn. Daarnaast faciliteert Welzijn Putten andere organisaties die met vrijwilligers werken
bij het vinden van vrijwilligers door het beheren van een digitale vrijwilligers vacaturebank,
https://vacaturebank.swputten.nl/. Organisaties kunnen zelf hun vacatures online plaatsen.
Indien gewenst, kan Welzijn Putten hierbij adviseren of ondersteunen.

3.2 WERVING EN SELECTIE
Voor de werving van interne vrijwilligers plaatst Welzijn Putten vacatures op de digitale vacaturebank.
Daarnaast komen veel vrijwilligers ‘via via’ binnen of ze komen langs bij Stroud. Ze worden opgevangen bij
de receptie of door één van de gastvrouwen, die ze in contact brengen met één van de beroepskrachten.
Deze houdt een intakegesprek met de potentiële vrijwilliger.

3.2.1 INTAKE
Welzijn Putten wil vrijwilligers graag de gelegenheid geven om hun kwaliteiten en talenten optimaal te
kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid naar de inwoners van Putten die we
ondersteunen. Daarom vinden we het belangrijk om een potentiële vrijwilliger goed te leren kennen.
Dat doen we door een intakegesprek te voeren met iemand die geïnteresseerd is. In dat gesprek maken
we uitgebreid kennis, en vragen we door naar iemand z’n wensen, motivatie en talenten.

3.2.2 VERVOLG
Na het intakegesprek kunnen zowel de kandidaat als Welzijn Putten nadenken over wat de beste match zou
zijn. Na maximaal een week neemt Welzijn Putten contact op met de kandidaat om te bespreken of de
wensen van de kandidaat overeenkomen met wat Welzijn Putten kan bieden. Als er een goede match is,
wordt er een afspraak gemaakt voor een aanstellingsgesprek.
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Soms hebben de vrijwilliger en/of Welzijn Putten wat langer de tijd
nodig om elkaar te leren kennen en om de goede plek te vinden voor de
vrijwilliger. In dat geval kan er een soort ‘snuffelstage’ worden geregeld.
De vrijwilliger kan dan bij enkele projecten proefdraaien om te ontdekken
of het past en wat het beste past.
Is er op het specifieke moment geen passende vacature dan kunnen we de aanmelding in
portefeuille houden of samen met de potentiële vrijwilliger bekijken of er elders, o.a. via
de vacaturebank, wel passende vacatures zijn.

3.2.3 AANSTELLINGSGESPREK
De nieuwe vrijwilliger wordt gevraagd om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen; dit kan
kosteloos bij de gemeente. In het aanstellingsgesprek nemen de vrijwilliger en de beroepskracht de
vrijwilligersovereenkomst, de gedragscode en de functiebeschrijving door. De gedragscode vindt je in
bijlage 1. De functiebeschrijving is per project verschillend; Deze wordt met toelichting aan de nieuwe
vrijwilliger overhandigd. En dan kan hij of zij officieel aan de slag als vrijwilliger bij Welzijn Putten!
De intake bij ‘verplicht’ vrijwilligerswerk ten bate van re-integratie of inburgering – op verwijzing van de
gemeente - verloopt volgens dezelfde aandachtspunten. Zo nodig vindt dit gesprek plaats in
aanwezigheid van de consulent die dit vrijwilligerswerk adviseert.
Ook de intake voor de maatschappelijke stage volgt deze lijst van aandachtspunten. Een maatschappelijk
stagiair krijgt geen contract van Welzijn Putten maar laat ons een overeenkomst tekenen die hij/zij zelf
meeneemt. Een maatschappelijk stagiair hoeft evenmin een VOG te regelen.

Na een oriëntatieperiode drie tot zes
maanden volgt een voortgangsgesprek
waarin we bespreken hoe het
vrijwilligerswerk bevalt.
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3.2.4 STROOMSCHEMA
Deze procedure van werving en selectie hebben we in het kort in een stroomschema gezet.

Iemand ziet

Iemand hoort via

vacature op

via over

vacaturebank

vrijwilligerswerk

Potentiële
vrijwilliger heeft
intakegesprek

Nog geen duidelijke

Vrijwilliger past goed

Vrijwilliger blijkt beter te

match, vrijwilliger gaat

bij een functie binnen

passen bij een andere

op ‘snuffelstage’

Welzijn Putten

vrijwilligersorganisatie

Vrijwilliger heeft
gesprek, alsnog
een match?

Vrijwilliger vraagt
VOG aan

Vrijwilliger heeft
aanstellingsgesprek
en gaat aan de slag

Na oriëntatieperiode
van 3-6 maanden volgt
voortgangsgesprek
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Welzijn Putten
zorgt voor ‘warme’
verwijzing

3.3 WAT KAN JE ALS VRIJWILLIGER VAN ONS
VERWACHTEN?
Onze vrijwilligers zijn ons kapitaal. Daarom vinden we het heel belangrijk om alles
voor de vrijwilligers goed te regelen. Hier hebben we deze zaken op een rijtje gezet. Maar
daarnaast geldt altijd: bij Welzijn Putten hechten we waarde aan een open communicatie.
Als je ideeën hebt of je bent het ergens niet mee eens dan kun je dit gewoon aangeven.

3.3.1 INWERKEN
Een nieuwe vrijwilliger wordt, in overleg met de verantwoordelijke beroepskracht, ingewerkt door
een beroepskracht of een collega vrijwilliger. Bij het inwerken komen in ieder geval de volgende
onderdelen aan de orde:
• Rondleiding geven;
• Introductie op de organisatie: wie zijn we en wat doen we?
• Instructies en handleidingen;
• Kennis maken met andere vrijwilligers/beroepskrachten.
Voor sommige diensten is het gewenst dat de vrijwilliger eerst scholing ontvangt, om specifieke kennis
en vaardigheden op te doen voordat hij of zij aan de slag gaat.

3.3.2 BEGELEIDING
Onze vrijwilligers worden begeleid door een van de beroepskrachten. Soms worden coördinerende
taken binnen een project uitgevoerd door een collega vrijwilliger, onder de verantwoordelijkheid van
de beroepskracht.
De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van het type functie en van de behoeften en capaciteiten
van een vrijwilliger. Hierover maken beroepskracht en vrijwilliger afspraken bij de start. De insteek
van de begeleiding is dat mensen zo zelfstandig mogelijk aan de slag kunnen, waarbij hun talenten en
kwaliteiten goed tot hun recht komen. De begeleidende beroepskracht zal regelmatig met de vrijwilliger
afstemmen of dit nog tot ieders tevredenheid gebeurt. De vaste afspraken die we hebben gemaakt, is
dat we in ieder geval zorgen voor:
• Een voortgangsgesprek na de afgesproken oriëntatieperiode;
• Een jaarlijks voortgangsgesprek;
• De benodigde of gewenste deskundigheidsbevordering/scholing;
• Overleggen met de teams vrijwilligers per dienst, met vaste regelmaat;
• Bij beëindiging van het vrijwilligerswerk een ‘exitgesprek’.
Het voortgangsgesprek
Het voortgangsgesprek wordt gevoerd na de afgesproken oriëntatieperiode en vervolgens
ieder jaar. Initiatief voor het maken van de afspraak ligt bij de beroepskracht die de
betreffende dienst onder de hoede heeft. Hij of zij plant het voortgangsgesprek in de
maand dat de vrijwilliger jarig is. Tijdens dit gesprek wordt onder andere besproken
of de vrijwilliger het nog steeds naar zijn/haar zin heeft, wat de vrijwilliger
nodig heeft, of de vrijwilliger tips of feedback heeft.
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Scholing
Scholing aan vrijwilligers heeft als doel om de kennis, vaardigheden of motivatie van vrijwilligers
te vergroten. Hierdoor wordt de kwaliteit van het werk van de vrijwilligers verhoogd en daarmee
de kwaliteit van de activiteiten van de organisatie én het plezier van de vrijwilliger. De scholing kan
plaatsvinden op verzoek van de betrokken vrijwilliger(s), dan wel op initiatief van Welzijn Putten.
Scholing kan op drie momenten plaatsvinden:
1. Bij aanvang van het vrijwilligerswerk, als onderdeel van het inwerkprogramma;
2. Gedurende het werk wanneer er vaardigheden worden gemist, of als opfriscursus;
3. Als het werk verandert waardoor nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn.
De scholing kan in sommige situaties voor de vrijwilligers groepsgewijs worden georganiseerd, maar dit is
niet altijd haalbaar en wenselijk. De inhoud en intensiteit van de scholing kan uiteenlopen. Deze worden
immers bepaald door een aantal factoren, die per vrijwilliger verschillen. Iedere persoon is anders, dus ook
de aanwezige kennis, houding, vaardigheden en levenservaring kunnen per vrijwilliger sterk verschillen.
Daarnaast kan de moeilijkheidsgraad van het werk door iedereen anders ervaren worden.
Deelname aan scholing kan niet altijd verplicht worden en is niet voor elke vrijwilliger noodzakelijk of
wenselijk. Maar Welzijn Putten stimuleert elke vrijwilliger en stelt iedereen in de gelegenheid om deel te
nemen aan instructie, training of scholing. Daartoe zorgen we ervoor dat de scholing aansluit op de wensen
en behoeften van de vrijwilligers. Aan de scholing georganiseerd door Welzijn Putten zijn voor de vrijwilligers
geen kosten verbonden.
De individuele voortgangsgesprekken en de team overleggen met de vrijwilligers kunnen inzicht geven in de
behoefte die er is aan vergroting van de kennis en vaardigheden. De aangeboden scholing zullen we
evalueren op kwaliteit, doelmatigheid en tevredenheid van de deelnemers.
Gesprek bij vertrek
Er kunnen diverse redenen zijn om het vrijwilligerswerk te beëindigen. Wanneer het initiatief voor het
beëindigen van de overeenkomst met de vrijwilliger bij Welzijn Putten ligt, dient dit goed beargumenteerd te
worden. Meestal zal een vrijwilliger zelf besluiten om te stoppen. We vinden het belangrijk om te weten wat
de reden daarvoor is. Daarom hebben wij een vragenlijst voor vertrekkende vrijwilligers. De reden kan buiten
Welzijn Putten liggen (lang genoeg gedaan, werk gevonden, privéomstandigheden, leeftijd). Het kan ook uit
onvrede zijn. En wat de reden ook is, graag horen we terug wat we goed doen en welke punten voor
verbetering vatbaar zijn. Daarom gaan we met elke vrijwilliger die vertrekt in gesprek.
We vragen van vrijwilligers om bij voorkeur minstens een maand van tevoren op te zeggen, zodat de
werkzaamheden goed overgedragen kunnen worden. We vragen de vrijwilliger bij opzegging een beëindigingovereenkomst te ondertekenen. Als iemand er prijs op stelt geven we graag een getuigschrift mee. Een
onderschrijving van vaardigheden op LinkedIn is een andere optie.

3.3.3 INFORMATIE
Welzijn Putten vindt het belangrijk om vrijwilligers goed te informeren. De betrokken beroepskracht houdt de
vrijwilligers van een project of dienst op de hoogte van belangrijke informatie en afspraken die rechtstreeks
verband houden met hun taken.
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Daarnaast gaan we in 2020 een proef draaien met een nieuwsbrief om
je op de hoogte te houden van allerlei wetenswaardigheden die voor
vrijwilligers interessant kunnen zijn. Deze verschijnt in eerste instantie drie keer
per jaar. We willen onze vrijwilligers op deze manier laten ervaren dat ze een belangrijk
onderdeel van Welzijn Putten zijn, dat ze erbij horen. We delen in de nieuwsbrief ook
ervaringen van andere vrijwilligers, zodat mensen een breder beeld krijgen van wat we met
elkaar allemaal doen. Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door enkele vrijwilligers,
onder begeleiding van de coördinator.

3.3.4 WAARDERING
Mensen doen vrijwilligerswerk onder andere omdat ze zinvol bezig willen zijn, iets willen betekenen
voor een ander en omdat ze het prettig vinden om onderdeel te zijn van een groter geheel. Daarom is
het belangrijk dat we als Welzijn Putten laten merken, zowel naar buiten als naar binnen toe,
dat we mateloos trots zijn op onze vrijwilligers en hun vrijwillige projecten!
Dit doen we op de volgende manieren:
• Allereerst willen we oog en oor hebben voor onze vrijwilligers; we zijn er als ze ons nodig hebben.
En in het dagelijks verkeer vinden we het heel normaal om regelmatig onze dank en waardering uit
te spreken voor hun inzet.
• Verjaardagen vieren we door mensen een cadeautje te geven.
• Twee keer per jaar organiseren we een gezellige activiteit: een barbecue in september en een
kerstborrel in december. Uiteraard krijgen de vrijwilligers na de kerstborrel iets leuks mee naar
huis.
• Tijdens deze collectieve bijeenkomsten staan we stil bij de jubilea: mensen die 12,5 en 25 jaar
actief zijn bij Welzijn Putten.
• Bij vertrek van vrijwilligers schenken we hier op gepaste manier aandacht aan.

4. VEILIGHEID
4.1 GEDRAGSCODE
Welzijn Putten wil een veilige omgeving bieden, waarin ieder respectvol met elkaar omgaat.
Dit zowel in het kader van bescherming van klanten als het bieden van een veilig arbeidsklimaat.
Om ongewenst gedrag te voorkomen, heeft Welzijn Putten een gedragscode opgesteld.
Met ondertekening van een vrijwilligersovereenkomst verklaren vrijwilligers dat zij kennis hebben
genomen van de gedragscode en tekenen zij ervoor hiernaar te zullen handelen. Iedereen die
zich aan de gedragsregels houdt, is welkom bij Welzijn Putten. De gedragscode is opgenomen
als bijlage 1.

4.2 VOG
Bij ons beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen behoort de regel dat
vrijwilligers bij aanvang een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. Dat doen we
in verband met de vaak kwetsbare groep mensen waarmee we werken.
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Deze verklaring werd voorheen een ‘Verklaring van Goed Gedrag’ genoemd.
Deze verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie als er geen redenen bekend
zijn waarom iemand niet geschikt wordt geacht voor het opgegeven soort (vrijwilligers)werk.
Nieuwe vrijwilligers kunnen deze kosteloos aanvragen bij de gemeente Putten.

4.3 VERTROUWENSPERSOON
Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers,
betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare
mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun
vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om
het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. Een vertrouwenspersoon moet goed bekend en bereikbaar zijn
binnen de organisatie. De contactgegevens van de
vertrouwenspersoon worden gedeeld met vrijwilligers in de gedragscode en ze staan vermeld op de
website.

4.4 PRIVACY
Welzijn Putten heeft in 2019 haar beleid ten aanzien
van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bepaald en vastgelegd. In het kort betekent dit dat Welzijn Putten zorgvuldig omgaat met
de persoonsgegevens van cliënten, vrijwilligers, stagiaires en werknemers. De wijze waarop hebben we
vastgelegd in een privacyverklaring. Ook van onze
vrijwilligers vragen we zorgvuldig om te gaan met
de gegevens van klanten en deelnemers. Daarom
hebben we dit expliciet opgenomen in de vrijwilligersovereenkomst. De belangrijkste afspraken zijn visueel vastgelegd: Zie bijlage 2.

4.5 ARBOWETGEVING VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden.
Hoewel de Arbowet sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers, gelden nog
steeds voorschriften als het werk ernstige risico’s met zich meebrengt.

4.6 VERZEKERING
De vrijwilliger is bij Welzijn Putten verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Ongevallen. Welzijn Putten
heeft een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast heeft de gemeente een
collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers, waarop mogelijk een beroep kan worden gedaan als
de eigen aansprakelijkheids- verzekering of de bedrijfsverzekering van de organisatie niet uitkeert.
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Van vrijwilligers die mensen vervoeren met hun eigen auto verwachten
wij dat zij een inzittendenverzekering afgesloten hebben. Dit wordt in het
aanstellingsgesprek gecheckt. Daarnaast verwachten we dat zij met de klant een
overeenkomst ondertekenen die Welzijn Putten vrijwaart van verantwoordelijkheid
voor de rit.

4.7 KLACHTENREGELING
Waar mensen samenwerken kunnen meningsverschillen en conflicten ontstaan. Het zorgt
voor levendige discussies en brengt de organisatie verder. Laat onderlinge irritaties echter nooit
escaleren. Bespreek het met de persoon in kwestie en/of met de beroepskracht die jouw
aanspreekpunt is.
Als een conflict niet op een bevredigende manier opgelost kan worden, is het aan de coördinator om te
bemiddelen in de kwestie. Wanneer er geen bevredigende oplossing gevonden wordt kan de vrijwilliger
zich wenden tot het bestuur. In het geval van grensoverschrijdend gedrag kan ook een beroep gedaan
worden op de vertrouwenspersoon.

4.8 CONTACTGEGEVENS VERTROUWENSPERSOON
Ada Hendriks
adahendriks@adalante.nl
Telefoon: 06 -19 022 136
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