
VRIJWILLIGERSBELEID
3 pijlers - 15 stappen 

Checklist

Vooraf

Pijler 1: Organisatie, visie en beleid

2. Doelen van de organisatie

Wat zijn de doelen van jouw organisatie?

Wat is de rode draad in je aanpak?

Hoe is het vrijwilligerswerk georganiseerd?

Wat zijn uitgangspunten bij het organiseren van activiteiten?

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Zijn de activiteiten wel/niet kostendekkend?

3. Kernactiviteiten

4. Visie op vrijwilligerswerk  

Wat zijn de uitgangspunten mbt vinden, binden, boeien en groeien van vrijwilligers?

Wat zijn verantwoordelijkheden van vrijwilligers, verantwoordelijkheden van beroepskrachten 
en verantwoordelijkheden van het bestuur?

Pijler 2:  Positie van vrijwilligers (basisvoorwaarden)

5. Rechten en verwachtingen

Wat zijn de rechten en verwachtingen van vrijwilligers?

Hoe is de invloed, inspraak en medezeggenschap georganiseerd? 

Welke overlegvormen zijn er waarbij vrijwilligers worden betrokken bij het beleid,  
organisatie en uitvoering van het vrijwilligerswerk?

6. Invloed, inspraak en medezeggenschap

Hoe worden vrijwilligers betrokken en geïnformeerd?

1. Inleiding

Vertel over je organisatie en het belang en het hoe en waarom van vrijwilligerswerk.



7. Afspraken, regelingen, procedures

Welke afspraken, regelingen en procedures worden gehanteerd door jouw organisatie?  

7.1 Vrijwilligersovereenkomst

In de overeenkomst staan verschillende zaken vermeld zoals: taken en werkzaamheden van 
de vrijwilliger, aanstellings- en opzegtermijnen, hoe om te gaan met verhindering, begelei-
dings-, informatie- en scholingsmogelijkheden, onkostenvergoeding, verzekeringen en 
hoe om te gaan met conflicten en geheimhouding.

7.2 Verklaring Omtrent Gedrag – VOG

Een VOG is een verklaring waarmee de vrijwilliger kan aantonen dat hij of zij in het verleden 
niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Een VOG is een onderdeel 
van actief preventiebeleid. 

- Wie regelt de aanvraag en wanneer kan de vrijwilliger starten met zijn/haar werkzaamhe-
den?

7.3 Gedragsregels en gedragscode

Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen bestuur,  
vrijwilligers, bewoners en andere gasten. De code staat voor goede omgangsvormen en 
geeft aan waar de grenzen liggen in contact. Met ondertekening verklaart de vrijwilliger 
kennis genomen te hebben van de gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich 
hiernaar te handelen. 

7.4 Privacy

In een privacyreglement staat hoe, wat en waarom je gegevens verwerkt en bewaart. Het is 
van belang dat deze gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

7.5 Klachten en geschillen

Wanneer zich geschillen of conflicten voordoen tussen vrijwilligers onderling of tussen 
vrijwilligers en organisatie dan is het van belang  door middel van overleg een oplossing te 
vinden.

- Wat te doen wanneer onderling overleg geen oplossing biedt?

7.6 Arbo wetgeving

Hoewel de Arbowet sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers,
gelden er voorschriften als het werk ernstige risico’s met zich meebrengt. 

7.7 Verzekeringen

Als organisatie ben je in principe aansprakelijk voor je vrijwilligers en dus verantwoordelijk 
voor het afsluiten van verzekeringen om de organisatie en de vrijwilligers in te dekken 
tegen 
mogelijke gevolgen van schade en ongevallen. 

7.8 Onkosten vergoeding en vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers hebben recht op een onkostenvergoeding, hieronder wordt verstaan: alle     
onkosten die een vrijwilliger moet maken om het werk te kunnen doen, bijvoorbeeld:  
telefoonkosten, reiskosten, materiaalkosten.
- Welke onkostenvergoeding wordt er binnen jouw organisatie gehanteerd?
- Op welke manier kunnen vrijwilligers hun onkosten declareren?

 Zie 7.1 tm 7.8 waar een korte omschrijving wordt gegeven van de verschillende afspraken, 
 regelingen en procedures.

Verder kunnen vrijwilligers ook een vrijwilligersvergoeding krijgen.
- Wanneer en waarom werkt jouw organisatie met een vrijwilligersvergoeding? Om 
   welke bedragen gaat het en hoe wordt dit vastgelegd?

- Welke (aanvullende) voorschriften zijn voor jouw organisatie van toepassing?

- Welke verzekeringen heb je als organisatie afgesloten?



Pijler 3: Praktische uitvoering vrijwilligersbeleid

8. Praktische organisatie vrijwilligerswerk

Een organogram geeft schematisch duidelijkheid over de organisatiestructuur.

9. Taken, werkzaamheden vrijwilligers 

Vrijwilligers kunnen ondersteunende en uitvoerende taken verrichten. Een taak- en 
functieomschrijving geeft duidelijkheid over de inhoud en omvang van de werkzaamheden 
en geeft een opsomming van taken en bevoegdheden.

10. Werving en selectie (continue proces) 

Wie is verantwoordelijk voor de werving, welke activiteiten worden uitgezet?

Wat zijn de criteria voor aanname? Hoe en door wie vindt de selectie plaats?

Zijn de onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt vastgelegd in een 
vrijwilligersovereenkomst?

11. Inwerken

Wanneer start de inwerkperiode.  Hoe ziet die eruit, wie is hiervoor verantwoordelijk?

12. Begeleiden en deskundigheidsbevordering 

Wie is verantwoordelijk voor de vrijwilligersbegeleiding en het werkoverleg?

13. Waardering

14. Evalueren en verbeteren

15. Evalueren en verbeteren

Begeleiding en werkoverleg individuele vrijwilliger

Vinden er tussentijdse welbevinden- en voortgangsgesprekken plaats, welke aspecten 
komen tijdens deze gesprekken aan de orde?

Vrijwilligersoverleg

Hoe is het vrijwilligersoverleg georganiseerd , hoe vaak, wie is verantwoordelijk?

Deskundigheidsbevordering

Hoe is de deskundigheidsbevordering georganiseerd? Wie is verantwoordelijk? 
Welke trainingen zijn verplicht? Welke trainingen kunnen op vrijwillige basis worden gevolgd?

Hoe geef je als organisatie uitdrukking aan je waardering van vrijwilligers? In zijn 
algemeenheid en individueel?

Samen regelmatig terugblikken en vooruitkijken met alle vrijwilligers zorgt ervoor dat het 
vrijwilligersbeleid blijft leven, actueel en urgent blijft. 

Om verschillende redenen kan de relatie tussen organisatie en vrijwilliger worden beëindigd.

Hoe wordt de einddatum vastgesteld?

Vindt er een exit gesprek plaats en hoe?

Wie is verantwoordelijk voor afsluiting van het vrijwilligersdossier?

Is het mogelijk een getuigschrift op te stellen voor de vrijwilliger?

Hoe geeft de organisatie hier invulling aan? Wanneer? Wie is hiervoor verantwoordelijk? 
 



Verder kunnen vrijwilligers ook een vrijwilligersvergoeding krijgen.
- Wanneer en waarom werkt jouw organisatie met een vrijwilligersvergoeding? Om 
   welke bedragen gaat het en hoe wordt dit vastgelegd?

Wil jouw stichting zich 
verder ontwikkelen tot een 

toekomstbestendige  
(vrijwilligers)organisatie? 
Neem contact met ons op 

via vraag@leefbaarheidsalliantie.nl

Of scan de QR-
code en ga naar onze website
 www.leefbaarheidsalliantie.nl 


