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Vrijwilligersbeleid Stichting Groen Grou 
 
De Stichting Groen Grou (hierna de te noemen: de Stichting) biedt in Grou een groot aantal 
vrijwilligers een leuke werkplek. Elke vrijwilliger heeft zijn/haar eigen motivatie om aan de slag te 
gaan voor één van de organisaties die aan de Stichting Groen Grou zijn verbonden. Namelijk zinvol 
werk doen, zich nuttig maken, een steentje bijdragen aan een gezond milieu, maatschappelijk actief 
blijven, zich ontplooien en/of kennis, ervaring en inzicht opdoen, contacten uitbreiden etcetera. 
Daarom is begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers van wezenlijk belang om de gewenste 
erkenning als vrijwilliger inhoud te geven. 
 
De Stichting wil door middel van het vastleggen van haar vrijwilligersbeleid, goede ondersteuning 
garanderen, een goede werkgever zijn en ervoor zorgen dat haar vrijwilligers een goede plaats 
hebben binnen de organisatie waarvoor zij zich inzetten. 
 
1. Doel van vrijwilligersbeleid 
Het doel van het vrijwilligersbeleid is het formuleren van uitgangspunten voor een duidelijke 
samenwerking. Verwachtingen kunnen worden uitgesproken en op basis van afspraken kan men 
elkaar aanspreken op het nakomen van deze afspraken. 
De Stichting wil met dit vrijwilligersbeleid de plaats van de vrijwilliger in de organisatie helder 
omschrijven en de rechten en plichten van de vrijwilliger vastleggen. De uitwerking van dit beleid is 
terug te vinden in de overeenkomst die wordt afgesloten met de vrijwilliger. 
 
2. Wat is vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, maar wel in enig georganiseerd verband 
wordt verricht voor één van de organisatie die verbonden zijn aan de Stichting. 
 
Onverplicht 
Dit betekent dat de vrijwilliger er in vrijheid voor kiest om bepaalde werkzaamheden op zich te 
nemen. Onverplicht betekent niet vrijblijvend. Het kiezen van vrijwilligerswerk brengt verplichtingen 
met zich mee. 
 
Onbetaald 
Vrijwilligers verrichten hun activiteiten in principe onbetaald. Dit betekent dat vergoedingen alleen 
betrekking hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van en/of kosten in verband met 
het verrichten van vrijwilligerswerk. 
 
Georganiseerd verband 
Dit betekent dat vrijwilligerswerk binnen een vastgelegde structuur plaatsvindt. De vrijwilliger werkt 
altijd onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht en draagt geen eindverantwoordelijkheid. 
 
2.1 Uitgangspunten inzet vrijwilliger 
 

a. De taken die de vrijwilliger krijgt, moeten aansluiten bij de capaciteiten en interesse van de 
vrijwilliger. 

b. De beschikbare dagen/dagdelen worden in overleg met de vrijwilliger vastgesteld. 
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2.2 Registratie en privacy 
 

a. Elke vrijwilliger wordt geregistreerd door de Stichting zodat kan worden aangetoond 
dat de vrijwilliger voor de organisatie werkzaam is. Dit is noodzakelijk wanneer er 
aanspraak op de WA- en/of ongevallenverzekering moet worden gedaan. De 
vrijwilliger dient (in opdracht van de arbeidsinspectie) een geldig ID bewijs te 
overleggen waarvan de Stichting een kopie bewaart. Vrijwilligers die als chauffeur 
worden ingezet, dienen hun geldige rijbewijs te tonen in verband met de 
autoverzekering. 

b. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (per mei 2018) verwacht van 
iedere organisatie (en vereniging) dat bijgehouden wordt welke persoonsgegevens 
worden vastgelegd en dat er zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt 
omgegaan. Op handhaving van deze wet wordt streng toegezien.  

Wat wij vastleggen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens hebben we vastgelegd 
in ons privacyreglement. Alle medewerkers die een overeenkomst hebben gesloten 
met de Stichting Groen Grou zijn, wanneer er binnen de organisatie mensen met een 
indicatie dagbesteding werken, verplicht tot het tekenen van een 
Geheimhoudingsverklaring. 

2.3 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
In het geval dat er minderjarigen (stagiaires en vrijwilligers) en mensen met een beperking als 
vrijwilliger (gaan) werken voor de organisatie die verbonden is aan de Stichting, is het noodzakelijk 
dat vrijwilligers van 18 jaar en ouder kunnen beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. 
Omdat deze digitaal wordt aangevraagd, dient de vrijwilliger te beschikken over een e-mailadres en 
een DIGID code. De Stichting vergoedt (indien van toepassing) de kosten voor de aanvraag van de 
VOG. 
 
2.4 Vrijwilligersovereenkomst 
In de vrijwilligersovereenkomst (bijlage 1) worden afspraken vastgelegd die de vrijwilliger en de 
Stichting onderling maken met betrekking tot de aanstelling, taken en onkostenvergoeding. De 
Algemene bepalingen, het reglement (indien van toepassing) en de Gedragscode van de Stichting 
maken onderdeel uit van de vrijwilligersovereenkomst. 
 
2.5. Introductie en proeftijd 
Tijdens de introductie wordt bijzondere aandacht besteed aan de wijze waarop gewerkt wordt 
binnen de betreffende organisatie. Tevens worden de bepalingen en het reglement van de Stichting 
die moeten worden nageleefd onder de aandacht gebracht van de vrijwilliger. 
 
Een (vaste) verantwoordelijke werknemer/vrijwilliger zal de vrijwilliger waar nodig begeleiden. Deze 
begeleiding bevat twee elementen: 
a. het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat hij in staat is zijn taak adequaat 
uit te voeren ( taakgerichte begeleiding); 
b. het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat hij het werk met plezier verricht 
(persoonsgerichte begeleiding). 
 
2.6 Vergoedingen 
De Stichting vergoedt, indien van toepassing, de reiskosten van woning naar werk aan de vrijwilliger 
van €0,19 per km (in geval OV niet mogelijk is) of de kosten van 2e klas openbaar vervoer. Hiervoor 
vult de vrijwilliger een declaratieformulier in (zie bijlage 2). 
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In bijzondere gevallen kan het bestuur van de Stichting besluiten een urenvergoeding te verstrekken. 
De reiskosten en urenvergoedingen worden bij voorkeur maandelijks per bank uitbetaald. 
 
Materiële kosten worden vergoed mits deze in opdracht van de Stichting zijn gemaakt en de 
vrijwilliger een aanschafnota kan overleggen. 
 
Het bestuur kan in alle overige gevallen een apart besluit nemen. 
 
3. Informatieverstrekking en overlegvorm 
De Stichting informeert haar vrijwilligers zo spoedig mogelijk over organisatorische wijzigingen door 
middel van een nieuwsbrief, een e-mail bericht en / of via een vrijwilligersoverleg dat minimaal 2x 
per jaar plaatsvindt. De notulen van het overleg worden tevens digitaal per mail verzonden. In het 
geval dat de vrijwilliger niet over mail beschikt, ontvangt deze een schriftelijk exemplaar. 
 
Veranderingen in beleid, bepalingen en reglement en/ of de Gedragscode legt de Stichting 
schriftelijk voor aan de vrijwilligers. 
 
4. Verzekeringen en schade 
De Stichting heeft een WA verzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van de Stichting is hiermee 
gedekt. Tijdens zijn werkzaamheden voor de Stichting vallen de werkzaamheden van de vrijwilliger 
onder deze dekking. De vrijwilliger is voor ongevallen verzekerd middels respectievelijk een 
collectieve WA- en een ongevallenverzekering van de VNG bij de gemeente Leeuwarden. 
 
4.1 Schadeafhandeling 
De vrijwilliger kan schade verhalen (wanneer de stichting Groen Grou verantwoordelijk kan worden 
gesteld) door middel van melding van de schade door het invullen en ondertekenen van een 
schadeformulier waarin de datum en toedracht van het voorval wordt omschreven.  Het bestuur van 
de Stichting zorgt vervolgens voor afhandeling van de schade. 
 
De Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zoekraken of beschadiging aan 

(meegebrachte) eigendommen van de vrijwilliger. 

4.2 Registratie ongevallen 

Bij een persoonlijk ongeval registreert de Stichting deze (ook als er geen schade wordt verhaald) in 

verband met de risico-inventarisatie en de daaruit eventueel voortvloeiende maatregel(en). 

Aldus vastgelegd in de bestuursvergadering van de Stichting Groen Grou,  

Grou, 20 december 2017. 

 


