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1. Voorwoord 

Welzijn Rijswijk is een professionele vrijwilligersorganisatie. Een beperkt aantal 
beroepskrachten (ongeveer 25 FTE)  begeleidt ruim 300 vrijwilligers die allerlei verschillende 
activiteiten uitvoeren voor de organisatie. De vrijwilligers vormen het kapitaal van de organisatie, 
zonder hen geen Welzijn Rijswijk!  
 
Vrijwilligerswerk is dan wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zowel voor de vrijwilliger als voor de 
organisatie is het belangrijk dat er uitgangspunten geformuleerd zijn voor een duidelijke en eerlijke 
samenwerking. Met het vrijwilligersbeleid wordt de plaats van de vrijwilliger in de organisatie 
vastgelegd, rechten en plichten van beide partijen beschreven  en de medezeggenschap geregeld.  
 
Verdere uitwerking van het vrijwilligersbeleid is te vinden in verschillende verdere documenten. Dit 
vrijwilligersbeleid geldt voor alle vrijwilligers van Welzijn Rijswijk. In verdere documenten w.o. het 
vrijwilligerscontract,  reglement vrijwilligersraad et cetera is een verdere specificatie terug te vinden 
naar verschillend werksoorten en / of regelingen. 
 
2. Over Welzijn Rijswijk 

Welzijn Rijswijk is een professionele vrijwilligersorganisatie die Rijswijkers stimuleert en ondersteunt om 
zich – vanuit hun eigen verantwoordelijkheid – actief in te zetten voor hun welzijn en leefomgeving. Welzijn 
Rijswijk verbindt, creëert mogelijkheden en helpt  sociale samenhang,onderlinge betrokkenheid en 
zelfstandigheid te verbeteren. 

 
3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 
 
3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 
Een vrijwilliger is ”een persoon, die anders dan een beroepskracht, zonder geldelijke beloning 
uitvoerend werk verricht in organisatorisch verband”. 
 
3.2  Visie van Welzijn Rijswijk op de rol, de betekenis en de bijdrage van vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Welzijn Rijswijk: zonder de inzet van vrijwilligers kan 
Welzijn Rijswijk veel van haar werkzaamheden niet verrichten. Beroepskrachten hebben een 
voorwaardenscheppende rol ten aanzien van de continuïteit  en de werkbegeleiding en zijn 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering. Behalve de grote betekenis voor de organisatie van 
vrijwilligers is Welzijn Rijswijk zich bewust van de bredere betekenis van vrijwilligerswerk voor de 
vrijwilliger. Er is aandacht voor  persoonlijke wensen, belangen en talenten van de vrijwilliger en er 
wordt ruimte geboden om te groeien en zich te ontwikkelen. 
 

4. De plaats van de vrijwilliger binnen Welzijn Rijswijk 
4.1 Taken/ bevoegdheden/ verantwoordelijkheden  
De coördinator vrijwilligers Welzijn Rijswijk, werkzaam bij het Vrijwilligerscentrum, onderdeel van 
Welzijn Rijswijk, bewaakt eenduidigheid in beleid, doet de eerste intake en is verantwoordelijk voor 
plaatsing van de vrijwilliger bij een door haar/hem gewenste afdeling.  
Het beleid  is om vrijwilligers zo zelfstandig mogelijk hun taken te laten uitvoeren, waarbij Welzijn 
Rijswijk  de functiewensen formuleert. Bij vaststelling van een takenpakket wordt rekening 
gehouden met de wensen, doelen, mogelijkheden  en kwaliteiten van de individuele vrijwilliger. Van 
de vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij zich verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van de 
afgesproken taak. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend: van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij / hij 
zich verantwoordelijk voelt en zorg draagt voor de afgesproken taken.   
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Vrijwilligers kunnen diverse werkzaamheden verrichten. Het gaat hierbij om taken op uitvoerend 
en/of coördinerend niveau. Voor alle vrijwilligers geldt dat zij werkbegeleiding krijgen van de 
beroepskracht op de werkplek. 
 
De beroepskracht van de desbetreffende afdeling blijft eindverantwoordelijk voor de uitgevoerde 
werkzaamheden. Er is sprake van geheimhoudingsplicht: wat een vrijwilliger uit hoofde van het 
vrijwilligerswerk over derden  aan informatie krijgt wordt, behalve met de beroepskracht, niet met 
anderen gedeeld behalve indien daar zwaarwegende redenen aan ten grondslag liggen.  

 
Verdere specifieke taken en verantwoordelijkheden  staan beschreven in de functieomschrijvingen 
en in de vrijwilligersovereenkomst. 
 
4.2 Inspraak 
Wie ergens over mee kan praten, voelt zich meer betrokken  bij het reilen en zeilen van een 
organisatie. Vrijwilligers zijn door middel van de  vrijwilligersraad gerechtigd tot het geven van 
gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van beleid  waar dit raakt aan hun werkzaamheden. 
 
De coördinator vrijwilligers is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de vrijwilligersraad  als 
gesprekspartner voor het Vrijwilligerscentrum, directie en bestuur.   
 
De vrijwilligersraad bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven vrijwilligers die gekozen zijn voor 
een periode van drie jaar. Zij dienen contact te onderhouden/overleg te plegen met de collegae 
aangaande beleidsmatige aangelegenheden van zwaarwegende aard die de belangen van 
vrijwilligers (kunnen)  betreffen c.q. te maken hebben met de aard van de organisatie.  
 
De raad vervult in principe drie functies: 
 signaleren van problemen, knelpunten en ontwikkelingen die de vrijwilligers aangaan 
 adviseren t.a.v. onderwerpen die de vrijwilligers aangaan 
 draagvlakvorming bij veranderingen die het werk van vrijwilligers zullen raken 

De vrijwilligersraad overlegt tenminste twee maal per jaar met de directeur en één keer per jaar met 
het bestuur. De gemaakte afspraken over de inspraak en vorm van de vrijwilligersraad zijn 
vastgelegd in een reglement.  

 
5. Werving, aanstelling, introductie en beëindiging  

5.1 Werving 
Welzijn Rijswijk kent een breed scala aan vrijwilligers functies. Wanneer er vacatures zijn, meldt de 
beroepskracht de vacature aan de coördinator vrijwilligers, die de vacature op de vacaturebank 
plaatst van het Vrijwilligerscentrum. Indien nodig kan in overleg ook op andere manieren worden 
geworven.  
 
Welzijn Rijswijk streeft naar diversiteit in het vrijwilligersbestand. De coördinator vrijwilligers  
overlegt periodiek met het management waarbij het vrijwilligersbestand  wordt geïnventariseerd en 
geanalyseerd.  
 
Aan de binnenkomst van een vrijwilliger gaat een selectieprocedure vooraf. De coördinator 
vrijwilligers is eindverantwoordelijk voor dit proces.   
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Bij de selectie van kandidaat-vrijwilligers worden een aantal algemene criteria gehanteerd: 
* onderschrijven van de doelstelling van Welzijn Rijswijk; 
* zich verbinden voor een bepaalde periode; 
* beschikbaarheid van een bepaalde hoeveelheid tijd; 
* samen kunnen werken.  
 
5.2   Aanstelling 
5.2.1 Algemene kennismaking 
De coördinator vrijwilligers voert een kennismakingsgesprek met de kandidaat waar de volgende 
onderwerpen aan de orde komen: 
* de gebruikelijke procedure voor werving, selectie en de introductieperiode; 
* de doelstelling, geschiedenis, werkwijze en structuur van Welzijn Rijswijk; 
* de gewenste vacature 

 eisen die gesteld worden aan (de) vrijwilliger(swerk)  binnen WR; 

 de mogelijke tijdsinvestering van de kandidaat vrijwilliger 

 motivatie, ervaring en vaardigheden/kwaliteiten van de vrijwilliger; 

 wat de vrijwilligers kunnen verwachten en wat hen wordt geboden: immaterieel (begeleiding, 
informatie, inspraak en rechtspositie) en materieel (vergoedingen, verzekeringen); 

 de verplichting om aan een eventueel uitkerende instantie toestemming te vragen voor het 
verrichten van vrijwilligerswerk 

 afspraken over het vervolg. 
 
De coördinator vrijwilligers neemt contact op met de beroepskracht van de betreffende afdeling 
waar interesse voor bestaat en bij akkoord wordt de vrijwilliger door de beroepskracht uitgenodigd 
voor een nadere kennismaking en mogelijke aanstelling. 
 
Wanneer in het eerste gesprek blijkt dat de kandidaat vrijwilliger niet te plaatsen is op de functie van 
eerste keuze wordt gekeken of er elders bij Welzijn Rijswijk wellicht een passender functie te vinden 
is. Zo niet dan wordt de kandidaat vrijwilliger, indien gewenst,  doorverwezen naar de vacaturebank 
van het Vrijwilligerscentrum voor een functie bij een andere vrijwilligersorganisatie. 
 
Doel van de selectieprocedure is om een goede match te maken. 
 
5.2.2 Introductie- en aanstellingsgesprek  
Tijdens het introductiegesprek tussen de betreffende beroepskracht en de vrijwilliger komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 

- wederzijdse kennismaking op de werkplek 
- specifieke taken van het vrijwilligerswerk 
- overeenstemming over tijdsinvestering/ beschikbaarheid 
- proeftijd en einde proeftijdgesprek 
- als overeenstemming wordt bereikt terugverwijzing naar de coördinator vrijwilligers waar 

door beide parijen de vrijwilligersovereenkomst  en indien van toepassing een 
geheimhoudingsverklaring in tweevoud wordt getekend en de afgesproken taken, 
werktijden en verdere afspraken in worden vastgelegd.  
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De vrijwilliger ontvangt één exemplaar. Het andere exemplaar wordt door de coördinator 
vrijwilligers verder administratief afgehandeld waarna de overeenkomst wordt bewaard op de 
administratie.  
 
5.3 Introductie in de organisatie 
De verdere introductie heeft ‘een wederzijdse kennismaking’  in de organisatie tot doel. De nieuwe 
vrijwilliger krijgt de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe werkplek, de werkzaamheden, de 
begeleiding, aan de reeds werkzame collega-vrijwilligers. 

   
Het introductieprogramma wordt gegeven door de coördinator vrijwilligers en vormt de leidraad 
van een verdere  kennismaking met Welzijn Rijswijk. Iedere vrijwilliger van Welzijn Rijswijk 
doorloopt het programma in het eerste kwartaal van aanstelling. Naast het introductieprogramma 
vindt meer gespecialiseerde deskundigheidsbevordering plaats met het oog op de werkzaamheden 
die de vrijwilliger gaat vervullen.  
 
De deskundigheidsbevordering vindt plaats op initiatief van de organisatie maar kan ook op verzoek 
van de betrokken vrijwilliger(s) gebeuren.  Indien nodig  wordt specifieke 
deskundigheidsbevordering groepsgewijs georganiseerd. Op ieder moment moet, indien nodig, 
ruimte zijn voor specifieke ondersteuning. Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld dan wel 
gestimuleerd om deel te nemen aan scholing en/of training.  
 
De algemene introductie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de coördinator vrijwilligers, 
een verdere introductie met de specifieke werkzaamheden en de collega vrijwilligers vindt plaats 
onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende beroepskracht.  
 
5.4 Tussentijdse voortgang- en evaluatiegesprekken 
Afhankelijk van het soort werkzaamheden  vinden er voor iedere vrijwilliger tenminste één maal per 
jaar voortgangs- en/of  evaluatiegesprekken plaats. 
 
Waar nodig vindt meer of minder geregeld overleg plaats binnen de verschillende 
vrijwilligerstaakgroepen. Eén en ander hierover wordt / is vastgelegd in de 
vrijwilligersovereenkomst.  
 
Indien het voor de vrijwilliger wegens veranderende omstandigheden niet meer mogelijk is het werk 
te continueren wordt indien gewenst in overleg gekeken naar een eventueel alternatief.  
 
5.5  Beëindiging van vrijwilligerswerk 
Er kunnen verschillende redenen zijn die maken dat vrijwilligerswerk wordt beëindigd.  
 
Wanneer een vrijwilliger haar/zijn  werkzaamheden beëindigd, vindt er een exitgesprek met de 
verantwoordelijke beroepskracht en/of met de coördinator vrijwilligers plaats. Doel van dit gesprek: 
zicht krijgen op hoe de vrijwilliger en de organisatie de werkzaamheden, de samenwerking en de 
begeleiding hebben ervaren. De reden van vertrek en eventuele knelpunten worden doorgesproken. 
 
De vrijwilliger die stopt met haar/zijn  werkzaamheden, wordt op gepaste wijze bedankt voor 
haar/zijn  inzet als vrijwilliger binnen Welzijn Rijswijk. Op verzoek kan een verklaring van 
vrijwilligerswerk worden meegegeven. Het kan voorkomen dat een vrijwilliger tijdelijk niet actief 
kan zijn. Wanneer na een jaar het vrijwilligerswerk niet is hervat, wordt deze vrijwilliger 
uitgeschreven uit het bestand. 
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6. Begeleiding en communicatie 
Uitgangspunt bij de ondersteuning van de vrijwilliger is dat de vrijwilliger haar/zijn taak zo 
zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. De begeleiding is erop gericht dat de vrijwilliger deze 
zelfstandigheid krijgt en behoudt, ook wanneer er ontwikkelingen zijn van organisatorische en/ of 
inhoudelijke verandering. Voor de vrijwilliger is het belangrijk, dat zij/hij  altijd een aanspreekpunt 
heeft waar zij / hij  met elke vraag terecht kan.  
 
Het is de taak van de coördinator vrijwilligers om de medewerkers te informeren over algemene 
zaken die van belang zijn voor alle vrijwilligers van Welzijn Rijswijk. De verantwoordelijke 
beroepskracht is vervolgens verantwoordelijk voor het informeren van haar/zijn vrijwilligers. Het is 
tevens de taak van de verantwoordelijke beroepskracht om de vrijwilligers van een project/product 
te informeren over zaken die van belang zijn voor de voortgang van het desbetreffende 
product/project. 
 
Hiernaast is ondersteuning van de verantwoordelijke beroepskracht van belang om de vrijwilliger 
enthousiast en gemotiveerd te houden. 
 
Deze ondersteuning heeft twee 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. 
 
Werkoverleg: Welzijn Rijswijk verwacht dat de vrijwilliger een werkoverleg bijwoont waarvoor zij/hij 
is uitgenodigd (zie ook 5.4).  
 
Maandelijks komt een vrijwilligersnieuwsbrief uit waarin nieuwtjes en weetjes over de verschillende 
werkzaamheden en verdere voortgang en wetenswaardigheden. Daarnaast is ruimte voor algemene 
informatie vanuit Welzijn Rijswijk en is er aandacht voor landelijke en plaatselijke ontwikkelingen 
aangaande het vrijwilligerswerk. 
 

7. Organisatorische voorwaarden en regelingen 
7.1 Vrijwilligersovereenkomst 
De coördinator vrijwilligers van Welzijn Rijswijk en de vrijwilliger ondertekenen bij aanname een 
vrijwilligersovereenkomst. In deze overeenkomst worden de samenwerking, afspraken, rechten en 
plichten jegens elkaar vastgelegd.  
 
7.2 Consumpties  
Vrijwilligers krijgen tijdens hun vrijwilligerswerk koffie, thee of fris van Welzijn Rijswijk met als 
richtlijn hanteren één kop/glas per gewerkt uur. Het overige komt voor eigen rekening. 
 
Als vrijwilligers twee aaneengesloten dagdelen vrijwilligerswerk uitvoeren, kunnen de vrijwilligers 
tot een bedrag van € 3,- een lunch krijgen. Vrijwilligers mogen voor en tijdens hun  werkzaamheden 
geen alcohol nuttigen.  
 
7.3 Verzekeringen  
Een vrijwilliger loopt een aantal risico’s tijdens de uitvoering van de werkzaamheden: 

- schade die de vrijwilliger kan aanrichten aan of bij een ander. Dit valt onder de 
aansprakelijkheidsverzekering 
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- schade die de vrijwilliger kan overkomen door een ongeval. Dit valt onder de 
ongevallenverzekering. 

 
De gemeente Rijswijk heeft voor alle vrijwilligers werkzaam in de gemeente zowel een 
aansprakelijkheid- als een ongevallenverzekering afgesloten. De vrijwilliger is tevens verzekerd 
tegen diefstal van haar/zijn eigendom tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk 
 
Hiernaast heeft Welzijn Rijswijk voor haar vrijwilligers, die hun auto nodig hebben voor het 
uitvoeren van hun vrijwilligerswerk een aanvullende autoschadeverzekering en een ongevallen- 
inzittendenverzekering afgesloten. De verzekeringen gelden gedurende het vrijwilligerswerk en op 
weg van de woning naar de plaats van het vrijwilligerswerk en terug. 
 
7.4 Vrijwilligersvergoedingen en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)   
Vrijwilligers werkzaam bij Welzijn Rijswijk kunnen gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor het 
vervullen van hun vrijwilligerswerkzaamheden voor Welzijn Rijswijk declareren bij de organisatie.  
 
Een aantal specifieke vrijwilligerswerkzaamheden kennen een eigen vergoedingssystematiek. Deze 
aparte afspraken worden vastgelegd in het betreffende  vrijwilligerscontract.  
 
Voor het werken bij Welzijn Rijswijk is een VOG een vereiste. De kosten voor de aanvraag worden 
door Welzijn Rijswijk vergoed.  
 
7.6 Conflicten 
Wanneer zich geschillen of conflicten voordoen tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers 
en de organisatie wordt in eerste instantie getracht dit onderling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan 
de verantwoordelijke beroepskracht en / of de coördinator vrijwilligers c.q. de directeur bemiddelen 
bij conflicten.  
 
Mocht de directeur  betrokken zijn bij het conflict, dan wordt het bestuur ingeschakeld. Mocht er 
uiteindelijk dan nog geen bevredigende oplossing komen, kan er een beroep worden gedaan op de 
klachtencommissie van Welzijn Rijswijk. 
 
7.7 Gedragscode  
Medewerkers (werknemers,  vakkrachten, stagiaires en vrijwilligers) behandelen elkaar en verdere 
relaties met respect. Drank en/of drugs worden voorafgaand en tijdens het werk niet getolereerd. 
 
Het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie heeft middels de 
gedragscode vorm en inhoud. Zij onderschrijft daarmee hetgeen is vastgelegd in artikel 24j van de 
CAO- Welzijnswerk. De gedragscode maakt deel uit van het algemene beleid van de organisatie.  
 
7.8  Procedure ingeval van overlijden 
Ingeval van overlijden wordt de coördinator vrijwilligers op de hoogte gebracht door het secretariaat 
en/of betreffende beroepskracht.  De coördinator vrijwilligers neemt contact op met de 
beroepskracht  waaronder de vrijwilliger ressorteerde om te verifiëren of het bericht bekend is.  
 
De beroepskracht neemt contact op met de familie om te condoleren en informeert bij de familie of 
er wensen zijn richting Welzijn Rijswijk. De beroepskracht stelt de overige vrijwilligers op de hoogte.  
Het secretariaat zorgt voor een rouwstuk/kaart en schrijft de vrijwilliger administratief uit. 
 
7.9 Attentieregeling 
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Vrijwilligers zijn het kapitaal van de organisatie. Op verschillende manieren wordt de inzet van 
vrijwilligers gewaardeerd.  
 
Tweemaal per jaar organiseert Welzijn Rijswijk een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers.  
Daarnaast ontvangen de vrijwilligers met kerst een attentie en wordt aandacht besteed aan 
verjaardagen en jubilea. Voorts is sprake van ‘teamspecifieke’ attenties per werksoort.  


