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Voorwoord

Wat fijn dat u bij Welzijn Rijswijk vrijwilligerswerk gaat doen. Wij kunnen ons werk niet doen 
zonder vrijwilligers. U bent dus heel belangrijk voor de inwoners van Rijswijk en ook voor onze 
organisatie. Vrijwilligerswerk is zoals de naam zegt op vrijwillige basis maar niet vrijblijvend. 
Zonder goede afspraken kunnen we niet samenwerken. U kunt hier lezen wat de afspraken zijn 
om vrijwilligerswerk te doen bij Welzijn Rijswijk. 

Naast het vrijwilligersbeleid zult u nog een aantal documenten tegenkomen tijdens uw  
vrijwilligerswerk bij Welzijn Rijswijk, onder andere; de vrijwilligersovereenkomst, 
het declaratieformulier, de verzekeringspolis. In deze documenten zijn de afspraken verder  
uitgewerkt. Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en dat het vrijwilligerswerk 
goed geregeld is binnen Welzijn Rijswijk. 

Dit vrijwilligersbeleid is van toepassing op alle vrijwilligers, stagiaires en re-integratiedeelnemers 
van Welzijn Rijswijk. Lees het rustig door en mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan 
uw beroepskracht in onze organisatie. 

Van harte welkom en veel plezier met uw vrijwilligerswerk. 

Hartelijke groet, 

Denise van Zundert 
Directeur-Bestuurder a.i.
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Met de kracht van samen!
Deze uitdrukking geeft mooi weer hoe we bij Welzijn Rijswijk denken over vrijwilligerswerk:
alleen samen kunnen we ons werk goed doen.

Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk
Vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol en zijn daarom ook van onschatbare waarde voor 
Welzijn Rijswijk. Zonder vrijwilligers kunnen we veel van onze werkzaamheden niet uitvoeren.

Betekenisvol vrijwilligerswerk
Betekenisvol vrijwilligerswerk is van belang, zowel voor de vrijwilliger als voor Welzijn Rijswijk.
U kun zelf aangeven welke persoonlijke wensen, vaardigheden, belangen en talenten u wilt inzetten. 
Bovendien is het mogelijk te groeien en zich te ontwikkelen ten behoeve van uw werkzaamheden. 
Dat kunt u doen in de vorm van bijvoorbeeld; workshops, volgen van een cursus of iets dergelijks, 
maar ook door gesprekken met uw begeleider.

Rijswijk Doet heeft een aanbod aan cursussen of workshops die pasklaar zijn of passend gemaakt 
kunnen worden en aansluiten op de vraag vanuit de organisatie of de vrijwilliger. U kunt ook zelf 
tegen uw beroepskracht zeggen dat u een cursus of workshop wilt doen. Is er op enig moment 
geen passend vrijwilligerswerk te vinden, dan zoeken wij in overleg met U naar andere 
mogelijkheden. Iedereen kan dus meedoen.

Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden
Welzijn Rijswijk kent verschillende afdelingen, die zich op verschillende doelen richten.
De vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor dat het vrijwilligersbeleid goed wordt gevolgd. 
Beroepskrachten binnen de afdelingen houden zich bezig met de uitvoering van het 
vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligers en beroepskrachten is het fijn dat zij zo zelfstandig 

Definitie vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht. Het werk is 
vaak gericht op anderen of op een maatschappelijk doel.
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mogelijk hun taken kunnen doen. Bij het vaststellen van de taken wordt rekening gehouden 
met de wensen, doelen, mogelijkheden, vaardigheden en talenten van de individuele vrijwilliger. 
Achtergronden zoals bijvoorbeeld opleidingsniveau of eventuele beperkingen, spelen daarbij geen 
rol. Het overeengekomen takenpakket staat beschreven in de vrijwilligersovereenkomst. Verdere 
specifieke taken en verantwoordelijkheden staan daar ook in.

Participatie van vrijwilligers
Wie ergens over mee kan praten, voelt zich meer betrokken. U wordt dan ook uitgenodigd om 
gevraagd en ongevraagd advies te geven betreffende het vrijwilligerswerk bij Welzijn Rijswijk. 
Er is 1 keer per jaar een moment waarop de vrijwilligers en de beroepskracht terug kijken naar het 
afgelopen jaar. Daarnaast wordt er jaarlijks een dag georganiseerd voor alle vrijwilligers en 
beroepskrachten waarop we in teams maar ook gezamenlijk met de bestuurder organisatorische 
thema’s bespreken.

Vacatures
Welzijn Rijswijk kent veel verschillende taken voor vrijwilligers. Wanneer er vacatures zijn, meldt de 
beroepskracht de vacature bij de vrijwilligerscoördinator. De coördinator plaatst de vacature op 
de vacaturebank van Rijswijk Doet, en ook op andere vacaturebanken in de regio. De coördinator 
werft nieuwe vrijwilligers via de plaatselijke media en sociale media. Zij probeert nieuwe 
vrijwilligers te vinden door over de vacatures te praten tijdens bijeenkomsten, door het 
verspreiden van flyers en via mond tot mond reclame. Ook zijn er mensen die uit eigen 
beweging contact met ons opnemen, omdat ze vrijwilligerswerk zoeken.
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Kennismakingsgesprek en introductie
Een nieuwe vrijwilliger bij Welzijn Rijswijk wordt door de coördinator uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Deze zorgt ook voor verdere introductie binnen Welzijn Rijswijk. 
Het is ook mogelijk dat het eerste kennismakingsgesprek plaatsvindt met de beroepskracht.

Bij zo’n kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• motivatie en vaardigheden of kwaliteiten of talenten van de vrijwilliger;
• de gewenste vacature of taak;
• de tijd die de kandidaat vrijwilliger ter beschikking heeft;
• wat kunnen vrijwilligers verwachten, maar ook wat Welzijn Rijswijk hen kan bieden, zoals 
 begeleiding en informatie, vergoedingen, verzekeringen en Verklaring Omtrent het Gedrag 
 (de zogenaamde VOG);
• tot slot worden er afspraken gemaakt over het vervolg van de plaatsing.

Na het kennismakingsgesprek met de coördinator of beroepskracht wordt de vrijwilliger 
aangemeld bij het secretariaat, die verder voor de administratieve aanmelding zorgt.

Wanneer tijdens het eerste gesprek blijkt dat de kandidaat niet te plaatsen is op de als eerste 
keus opgegeven functie, kijken we of er wellicht een andere functie vervuld kan worden. Dit kan 
in samenwerking met de coördinator. Er kan bijvoorbeeld via de vacaturebank van Rijswijk Doet 
gezocht worden. Gekeken zal worden naar functies binnen Welzijn Rijswijk, maar ook buiten de 
organisatie.

Introductiecursus
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de verschillende diensten in onze 
organisatie. Hiervoor is er een introductiecursus ontwikkeld die wordt gegeven door de 
coördinator en een beroepskracht. Iedere nieuwe vrijwilliger doorloopt het programma in het 
eerste kwartaal van de plaatsing.

Leren en ontwikkeling
Leren en ontwikkelen vindt plaats op initiatief van u of de organisatie. Het team van een afdeling 
kan ook groepsgewijs een workshop of cursus volgen bij Rijswijk Doet.
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U wordt ingewerkt door de beroepskracht. Eén keer per jaar is er een evaluatiegesprek tussen u 
en de beroepskracht. 

Stoppen met vrijwilligerswerk
Is het voor u niet meer mogelijk om taken uit te voeren, wordt in overleg en gewenst, gezocht naar 
een alternatief.

Als organisatie vinden wij het natuurlijk heel jammer als een vrijwilliger zijn werkzaamheden wil 
of (in sommige gevallen) moet stoppen. Wij willen graag op een goede manier afscheid nemen. 
Daarom wordt er een exitgesprek aangeboden door de coördinator. Het doel van dit gesprek is er 
achter te komen hoe u de werkzaamheden, de samenwerking en de begeleiding heeft ervaren. 
Ook willen we graag weten wat de reden van vertrek is en eventuele knelpunten kunnen dan ook 
worden doorgesproken. 

De vrijwilliger die stopt met zijn/haar werkzaamheden wordt op gepaste wijze bedankt voor zijn/
haar inzet binnen Welzijn Rijswijk. Het is ook mogelijk dat u tijdelijk niet actief kan zijn. In dat geval 
is het zo dat als u niet binnen een jaar weer de werkzaamheden hervat, u wordt uitgeschreven uit 
ons bestand.

Werken in een gezonde en veilige omgeving
Welzijn Rijswijk vindt het belangrijk dat iedereen in een gezonde en veilige omgeving kan werken. 
Daarvoor zijn regels opgesteld in de zogenaamde Arbowet, ook voor vrijwilligers. Welzijn Rijswijk 
moet zorg dragen voor beschermingsmiddelen en een veilige werkomgeving. Een ongeval of risico 
moet altijd gemeld worden door de beroepskracht bij de preventiemedewerker. De preventie-
medewerker stelt de bestuurder op de hoogte van het ongeval of risico. De preventiemedewerker 
bepaalt in overleg met de bestuurder eventuele vervolgstappen.

Conflicten en vertrouwenspersonen
Wanneer er een conflict is tussen de vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers en de organisatie 
proberen we dit in eerste instantie onderling op te lossen. Dit kan o.a. door het inschakelen van de 
vertrouwenspersonen. Een vrijwilliger en een personeelslid zijn aangesteld als vertrouwens- 
persoon. Met een van hen kunt u uw verhaal doen en zij kunnen u adviseren wat u verder kunt 
doen. 
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Als er sprake is van ongewenst gedrag kan de vrijwilligersovereenkomst in het uiterste geval een-
zijdig opgezegd worden. Mocht de bestuurder betrokken zijn bij het conflict, dan wordt de klach-
tencommissie ingeschakeld. 

Begeleiding door de beroepskracht
De begeleiding door de beroepskracht is gericht op 2 aspecten:
• taakgericht: het werk , de voortgang, de middelen en de samenwerking staan centraal.
• persoonsgericht: het eigen functioneren en het welbevinden van de vrijwilliger staan centraal.

De ondersteuning van u is erop gericht dat u uw taak zo goed mogelijk kan uitvoeren. Voor u is het 
van belang dat de beroepskracht het aanspreekpunt is voor alle vragen. De beroepskracht 
informeert u over algemene zaken die van belang zijn voor alle vrijwilligers van Welzijn Rijswijk. 
U heeft de mogelijkheid om de werkoverleggen bij te wonen.

Vrijwilligersnieuwsbrief
Per kwartaal verschijnt er een vrijwilligersnieuwsbrief, waarin nieuwtjes van de verschillende 
afdeling staan vermeld. In die brief wordt ook de agenda gepubliceerd van de workshops van 
Rijswijk Doet Daarnaast wordt er algemene informatie gegeven vanuit Welzijn Rijswijk. Er is ook 
aandacht voor landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.

Vastleggen van de samenwerking 
Als een vrijwilliger zich verbindt aan onze organisatie, dan willen we dat ook graag vastleggen. 
Zo weet u als vrijwilliger wat er van u verwacht wordt. En ook wat u van de organisatie mag 
verwachten. Wij dragen niet alleen zorg voor vrijwilligers, werknemers en stagiaires binnen 
onze organisatie, maar vinden het ook belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met onze klanten. 
Onder andere daarom vragen wij bij de Gemeente Rijswijk voor elke vrijwilliger een “Verklaring 
Omtrent Gedrag” (VOG) aan. Hieraan zijn voor de vrijwilliger geen kosten verbonden.
Welzijn Rijswijk en u ondertekenen bij plaatsing een vrijwilligers overeenkomst. Daarin worden 
de afspraken met elkaar en de samenwerking vastgelegd.
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Geheimhoudingsplicht en gedragscode
Er is sprake van een geheimhoudingsplicht: alles wat een vrijwilliger over derden aan informatie 
krijgt wordt, behalve met de beroepskracht, niet met anderen gedeeld. Welzijn Rijswijk hanteert 
de gedragscode “In veilige handen” voor werknemers, beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers. 
Deze gedragscode is gericht op het veilig werken binnen een organisatie. Dit ter voorkoming en 
bestrijding van agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. U kunt de 
beroepskracht of vertrouwenspersoon inschakelen.

Ondertekende vrijwilligersovereenkomst
U ontvangt een exemplaar van de ondertekende vrijwilligers overeenkomst en het 
vrijwilligersbeleid. De overeenkomst wordt door de beroepskracht en/of de coördinator 
administratief afgehandeld. Daarna wordt het bewaard bij het secretariaat van Welzijn Rijswijk.
De NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) worden opgenomen in het computerprogramma 
V-office. Dit is het digitale registratiesysteem waar ook het vrijwilligersbestand in staat.

Consumpties
U kunt tijdens hun werk gratis koffie of thee gebruiken in de wijkcentra. Overige consumpties 
komen voor eigen rekening. Als u twee aaneengesloten dagdelen vrijwilligerswerk doet, kan u een 
lunch nemen tot een bedrag van € 3,50. Deze kosten komen voor rekening van Welzijn Rijswijk.

Verzekeringen t.b.v. vrijwilligers
Een vrijwilliger kan tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden risico’s lopen.
• schade die de vrijwilliger kan aanrichten aan of bij een ander. Dit valt onder de
 aansprakelijkheidsverzekering
• schade die de vrijwilliger kan overkomen door een ongeval. Dit valt onder de 
   ongevallenverzekering.

De Gemeente Rijswijk heeft voor al haar vrijwilligers werkzaam in de gemeente Rijswijk zowel een 
aansprakelijkheidsverzekering als een ongevallenverzekering afgesloten. De vrijwilliger is tevens 
verzekerd tegen diefstal van zijn/haar eigendommen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.
Daarnaast heeft Welzijn Rijswijk voor vrijwilligers die hun auto gebruiken voor het uitvoeren van 
hun werkzaamheden een aanvullende inzittenden-verzekering afgesloten.
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De verzekeringen gelden gedurende de uitvoering van het vrijwilligerswerk en op weg van de wo-
ning van en naar de plaats van het vrijwilligerswerk.

Declareren van gemaakte kosten
U kunt gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor het vervullen van uw werkzaamheden indienen 
bij Welzijn Rijswijk. Uitgaven kunnen alleen gedaan worden na overleg met de beroepskracht.

Reiskostenvergoeding
U heieft voor woon- werkverkeer recht op reiskostenvergoeding binnen Rijswijk of tot in een straal 
van 15 kilometer buiten Rijswijk. Bij autogebruik is de vergoeding per kilometer. Bij gebruikmaking 
van Openbaar Vervoer gelden de OV-tarieven. Sommige vrijwilligerstaken kennen een eigen ver-
goedingsregeling. Afspraken daarover worden vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst.

Waardering van Welzijn Rijswijk voor vrijwilligers
Vrijwilligers zijn goud waard voor de organisatie. Op verschillende manieren wordt de inzet van 
vrijwilligers door Welzijn Rijswijk gewaardeerd. Wij zetten onze vrijwilligers op verschillende 
manieren en momenten in het zonnetje:

• De vrijwilligers ontvangen een verjaardagskaart van Welzijn Rijswijk. 
• Alle vrijwilligers ontvangen rond de kerst- en de paasdagen eenzelfde attentie. 
 Dit wordt verzorgd door de coördinator.
• De afdelingen organiseren rond deze feestdagen een uitje of lunch/borrel voor de vrijwilligers.

Verder: 
• Bij een langdurig zieke vrijwilliger zorgt de beroepskracht voor een bloemetje 
 en houdt regelmatig contact.     
• Wanneer een vrijwilliger stopt met zijn werkzaamheden wordt een exitgesprek aangeboden 
 met de coördinator. Ook krijgt de vertrekkende vrijwilliger een attentie.
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 070 - 757 92 00
 info@welzijn-rijswijk.nl

 www.welzijn-rijswijk.nl

Welzijn Rijswijk

Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk

Wijkcentrum Het Oude Raadhuis
Laan Hofrust 4
2282 AL Rijswijk

www.welzijn-rijswijk.nl

Vluchtelingenbegeleiding Cliëntondersteuning

BuurtbemiddelingVrijwilligerssteunpuntWijkwerken

Mantelzorgondersteuning Seniorendiensten Jeugdwerk


