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1. Welkom bij Participe Delft!
Wij heten u van harte welkom als vrijwilliger bij Participe Delft. Participe Delft vindt vrijwilligerswerk
enorm belangrijk. Door het doen van vrijwilligerswerk kunnen mensen hun talenten en capaciteiten
ontplooien. Ieder naar eigen wens en mogelijkheden. Het zorgt ervoor dat zij hun vrije tijd zinvol
kunnen besteden. Contacten met anderen hebben, betekent elkaar motiveren en inspireren. Door
vrijwilligerswerk krijgen mensen een positiever beeld van zichzelf en van elkaar. Meedoen in de
samenleving is belangrijk. Anderen in staat stellen mee te doen door hen een steuntje in de rug te
geven ook. Wat is er mooier dan zien dat het iemand beter gaat?
Mensen beleven plezier aan vrijwilligerswerk. Het helpt ze vooruit. Wij merken dat ook bij
vrijwilligers die met pensioen of werkzoekend zijn. Ook nieuwkomers en allochtonen voelen zich
sneller thuis in Delft als ze vrijwilligerswerk doen. Het is fijn als je merkt dat iemand op je rekent.
Andersom werkt dat ook zo. Vrijwilligerswerk geeft een goed gevoel. Vrijwilligers weten dat ze
onmisbaar zijn. Vrijwilligers zorgen ervoor dat verenigingen blijven bestaan en dat het goed wonen
en leven in wijken is.
U heeft belangstelling voor vrijwilligerswerk bij Participe Delft. Juist in het sociale werk is er grote
behoefte aan de inzet van vrijwilligers. Wij hebben een vrijwilligersbeleid opgesteld. Hierin vindt u
alle informatie over de samenwerking tussen u als vrijwilliger en onze beroepskrachten en de
omgang met onze klanten. Ons vrijwilligersbeleid is ook te vinden op de website
www.delftvoorelkaar.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot de beroepskrachten van
Participe Delft of tot ons secretariaat: 015 760 01 00 of per e-mail: info@participedelft.nu.
Wij verheugen ons op de samenwerking met u en wij wensen u veel plezier en succes.

Melissa Jansen
Directeur

Titel:
Datum uitgave:

Vrijwilligersbeleid Participe Delft
mei 2017

Vrijwilligersbeleid Participe Delft

-2-

2. Samenvatting
Bij Participe Delft zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan het
welbevinden van de bewoners van de wijk en van de stad. Voor deze vrijwilligers heeft Participe Delft
vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Met dit beleid maken wij duidelijk waar vrijwilligers op kunnen
rekenen bij Participe Delft. Dit beleid is ook van toepassing voor vrijwilligers die in opdracht van
Participe Delft buiten de gemeente Delft vrijwilligerswerk verrichten.
Participe Delft maakt ieder jaar afspraken met de gemeente Delft over de prestaties die zij levert en
de dienstverlening voor bewoners van Delft. Voor vrijwilligers die bijdragen aan onze dienstverlening
geldt ons vrijwilligersbeleid.
Onze vrijwilligers:
- Verrichten en organiseren activiteiten volgens afspraak met Participe Delft;
- Dragen door de uitvoering van deze activiteiten bij aan de realisatie van de doelstelling van
Participe Delft;
- Verrichten activiteiten tegen een beperkte (onkosten)vergoeding;
- Hebben afspraken met Participe Delft over de werkzaamheden en de begeleiding;
- Verrichten hun activiteiten op afgesproken tijden;
- Hebben een vrijwilligersovereenkomst met Participe Delft.
Vrijwilligers kunnen zichzelf aanmelden of per activiteit worden geworven. Na een positieve
kennismaking en het besluit om met elkaar in zee te gaan wordt een vrijwilligersovereenkomst
opgesteld. Onze werkwijze rond introductie, communicatie, invloed, waardering, deskundigheidsbevordering en begeleiding lichten wij graag toe en hebben wij in deze notitie beschreven.
Participe Delft gaat regelmatig met vrijwilligers in gesprek om de tevredenheid over het vrijwilligersbeleid en de uitvoering ervan te peilen.
Voor meer informatie - en voor het Vrijwilligersbeleid - kunt u terecht op onze website:
www.delftvoorelkaar.nl of bij ons secretariaat: 015 760 01 00 – info@participedelft.nu
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4 Inleiding
Een grote groep vrijwilligers is langdurig en intensief actief bij Participe Delft. Een vrijwilligersbeleid,
waarin wordt beschreven wat van de organisatie, de medewerkers en van de vrijwilligers verwacht
kan worden, is daarom van belang.
In 2011 heeft Participe Delft een enquête gehouden onder al haar vrijwilligers. Daaruit bleek dat de
overgrote meerderheid van de vrijwilligers zeer betrokken is bij het vrijwilligerswerk en graag als
vrijwilliger actief is. Behalve de schriftelijke enquête zijn er ook gesprekken gevoerd met een aantal
vrijwilligers en sociaal werkers van Participe Delft. De resultaten vanuit de enquête en de gesprekken
zijn daarna weer besproken met een groep vrijwilligers die aan de enquête had deelgenomen. Op
grond van de opmerkingen en wensen van de vrijwilligers en van onze sociaal werkers is ons
vrijwilligersbeleid tot stand gekomen.
Dit beleid is van toepassing voor alle vrijwilligers van Participe Delft en voor vrijwilligers die in
opdracht van Participe Delft buiten Delft werken. Het is begin juli 2013 vastgesteld door de raad van
bestuur en sinds 1 augustus 2013 van toepassing. Laatstelijk gewijzigd per mei 2017.

5 Participe Delft stelt zich voor
Koersen op eigen kracht
Meedoen mogelijk maken. Dat is waarvoor medewerkers van Participe Delft elke dag graag aan de
slag gaan. Zij doen dat samen met bewoners. Participe Delft vindt het belangrijk dat mensen de
verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun leven en leefomgeving in eigen hand hebben.
Daarvoor kunnen bewoners zich samen met familie, vrienden, buren, kennissen en vrijwilligers
inzetten. Soms is hierbij de tijdelijke steun van de professionals van Participe Delft nodig. Zij
stimuleren en ondersteunen eigen initiatieven van vrijwilligers en bewoners om zich te bekommeren
om elkaar en hun omgeving. Zo draagt Participe Delft bij aan zelfredzaamheid en biedt iedereen de
kans om mee te doen.1
Participe Delft verricht activiteiten in het kader van de Wmo. De doelstellingen van Participe Delft
zijn het bijdragen aan:
- leefbaarheid van buurten
- sociale binding tussen bewoners
- participatie naar ieders vermogen
Bij de realisering van deze doelstellingen hanteert Participe Delft de volgende uitgangspunten:
- elke bewoner beschikt over eigen kracht en kwaliteiten;
- in een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen;
- wederkerigheid.
In overleg tussen de gemeente Delft en Participe Delft wordt jaarlijks bepaald welke prestaties
Participe Delft zal behalen. Deze prestatieafspraken worden vastgelegd. Voor het uitvoeren van het
overeengekomen werk ontvangt Participe Delft een budget van de gemeente Delft. Een samenvatting van de werkzaamheden en te behalen prestaties wordt jaarlijks door Participe Delft in de
nieuwsbrief of via de website gecommuniceerd.
Meer informatie over de doelen en activiteiten van Participe Delft is te vinden op
www.delftvoorelkaar.nl
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6 Vrijwilligers
6.1 Waarom werkt Participe Delft met vrijwilligers?
Participe Delft wil bijdragen aan een leefbaar en vitaal Delft waarin bewoners actief zijn, en
samenwerken aan welzijn. Vaak gebeurt dit op eigen initiatief van de bewoners en is dit gericht op
het realiseren van een bepaald doel. Door bewust te kiezen voor het werken met vrijwilligers biedt
Participe Delft een organisatorisch kader voor de vrijwilligers waarbinnen ze activiteiten kunnen
ontwikkelen en uitvoeren. Op deze manier dragen Participe Delft en haar vrijwilligers bij aan het
versterken van de sociale samenhang in de wijk en in de stad. Het belang hiervan neemt toe, omdat
de overheid - steeds meer - verwacht dat burgers vanuit eigen kracht een grotere bijdrage leveren
aan de leefbaarheid van hun stad.
Naast het creëren van een vitaal Delft heeft Participe Delft ook andere redenen om met vrijwilligers
te werken. Door de inzet van vrijwilligers wordt de dienstverlening aan de bewoners beter. Er
kunnen meer activiteiten worden aangeboden, en vrijwilligers kunnen meer tijd en andere aandacht
bieden dan beroepskrachten. Dit leidt tot een meer passend aanbod en een toename van de
kwaliteit van het aanbod. Bovendien is de verwachting dat meer bewoners aan activiteiten
deelnemen als ze weten dat de buurman of -vrouw daar ook te vinden is, en zelf het initiatief voor de
activiteiten heeft genomen.
De vrijwilligers van Participe Delft spelen een essentiële rol bij het realiseren van de doelen van
Participe Delft. Zij leveren een wezenlijke bijdrage aan de uitvoering van activiteiten en diensten.
Maar minstens even belangrijk zijn de directe contacten en de binding met de bezoekers. Zo zijn de
vrijwilligers de ogen en oren van Participe Delft en kennen zij de vragen, noden en behoeften van
bewoners. Zij zijn de spin in het web bij activiteiten en vervullen een stimulerende rol. Daarnaast zijn
zij ook het gezicht van Participe Delft naar buiten toe.
Ten slotte draagt het vrijwilligerswerk bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers zelf.
Door het verrichten van vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligers persoonlijke doelen realiseren of
behoeften vervullen. Dit versterkt de eigen kracht van de vrijwilliger en draagt bij aan persoonlijke
groei en ontwikkeling. Hierbij kan het gaan om het opdoen van sociale contacten, het krijgen van
waardering, het vergroten van kennis en het ontwikkelen van competenties. Dit ligt voor iedere
vrijwilliger anders. Maar over één ding zijn de vrijwilligers het eens: hun werk moet waardevol zijn
voor de mensen voor wie zij zich inzetten en plezier opleveren voor henzelf.
Participe Delft heeft aandacht voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze
mensen zijn ook van harte welkom als vrijwilliger. Zo kunnen zij hun talenten inzetten en ook voor
anderen van betekenis zijn. Op deze wijze dragen Participe Delft en haar vrijwilligers bij aan een
samenleving waarin iedereen mee kan doen.
6.2 Definitie vrijwilligerswerk
De gangbare definitie van vrijwilligerswerk luidt: "werk dat in enig georganiseerd verband,
onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving".
Zoals uit de definitie hierboven blijkt, heeft vrijwilligerswerk een aantal kenmerken:
- Het is onbetaald;
- Het is niet verplicht;
- Het komt ten goede van anderen of de samenleving;
- Er is een zekere mate van organisatie.
Participe Delft heeft te maken met verschillende vormen van vrijwillige inzet. Enerzijds zijn er
bewoners die zich individueel of met een kleine groep medebewoners inzetten om een bepaald doel
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te bereiken in de wijk of in de buurt. Het gaat dan vaak om een eigen initiatief. Deze groepen krijgen
van Participe Delft de benodigde organisatorische ondersteuning. Zij kunnen gebruik maken van de
(buurt)expertise, het netwerk en ervaring van Participe Delft. Deze vrijwilligers zijn betrokken bij hun
eigen project en zijn geen vrijwilliger van Participe Delft.
Anderzijds zijn er de vrijwilligers die volgens afspraak met Participe Delft werken, dit zijn de
vrijwilligers van Participe Delft. Het vrijwilligersbeleid - zoals dit in deze notitie is geformuleerd - is
bedoeld voor deze laatste groep: de vrijwilligers die volgens afspraak met Participe Delft werken en
dus bijdragen aan het realiseren van de afspraken met de gemeente Delft.
6.3 Wie is de vrijwilliger van Participe Delft?
De Participe Delft vrijwilliger:
- Verricht georganiseerde activiteiten volgens afspraak met Participe Delft;
- Draagt door de uitvoering van deze activiteiten bij aan de realisatie van de doelstelling van
Participe Delft;
- Verricht activiteiten in principe niet verplicht, tenzij het om wederdiensten in het kader van
participatietrajecten2 gaat;
Verricht activiteiten tegen een beperkte (onkosten)vergoeding3;
- Heeft afspraken over taken en begeleiding;
- Is ingeroosterd voor afgesproken taken, heeft afspraken wanneer en waar de werkzaamheden
verricht worden;
- Is geregistreerd en de afspraken zijn geformaliseerd in een vrijwilligersovereenkomst met
Participe Delft.
- Vrijwilligers die zich voor meerdere activiteiten inzetten, krijgen één vrijwilligersovereenkomst
waarop alle afspraken vermeld staan.
- Wijzigingen in de overeenkomst worden door de sociaal werkers/projectmedewerkers
doorgegeven aan de vrijwilligerscoördinator, die dit zal verwerken
- Participe Delft vrijwilligers organiseren en voeren activiteiten uit die onder de verantwoordelijkheid
van Participe Delft vallen.
- Zie bijlage 1 voor het stroomschema: ‘Bent u een vrijwilliger van Participe Delft?’.
6.4 Doelen vrijwilligersbeleid Participe Delft
Participe Delft hecht veel waarde aan goede begeleiding en deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers en wil investeren in de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Het effect van het werk van
Participe Delft hangt immers in belangrijke mate af van de kunde, vaardigheden en houding van de
vrijwilligers. Goed geschoolde en begeleide vrijwilligers bieden het beste uitzicht op goede
resultaten. Daarom geldt dat alle vrijwilligers van Participe Delft in principe recht hebben op
ondersteuning, afhankelijk van de financiële reikwijdte en organisatorische beschikbaarheid.
Door afspraken te maken en vast te leggen wil Participe Delft duidelijkheid verschaffen over wat
beide partners kunnen verwachten en welke wederzijdse verplichtingen zij aangaan. Uitgangspunt is
dat het vrijwilligerswerk vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Dit beleid geeft zowel Participe Delft als
de vrijwilligers de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op het nakomen van afspraken.
6.4.1 Wat biedt Participe Delft haar vrijwilligers?
Participe Delft:
- Betrekt vrijwilligers bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid;

2

Tijdens een participatietraject doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op bij een regulier bedrijf
en ontwikkelen zij hun vaardigheden.
3
Uitgangspunt is € 2,50 per dagdeel;
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- Heeft een open en positieve instelling ten opzichte van klanten en vrijwilligers met verschillende
achtergronden;
- Waarborgt dat iedereen mee kan en mag doen;
- Communiceert en begeleidt op professionele wijze;
- Biedt ontwikkelingskansen aan vrijwilligers;
- Maakt gebruik van talenten;
- Waardeert de activiteiten van vrijwilligers op zichtbare manier;
- Is bereid om te overleggen en samen te werken met anderen;
- Houdt zich aan de gedragscode en voert het vrijwilligersbeleid uit;
- Waarborgt dat professionals handelen conform het vrijwilligersbeleid en zich houden aan
gemaakte afspraken;
- Stelt middelen beschikbaar.
6.4.2 Wat verwacht Participe Delft van de vrijwilliger?
Participe Delft verwacht dat de vrijwilliger:
- Instemt met de doelstelling van Participe en een werkhouding toont die daarbij past;
- Een positieve houding heeft ten aanzien van Participe, haar beroepskrachten en haar activiteiten;
- Een open instelling heeft ten opzichte van de verschillende doelgroepen met verschillende
achtergronden;
- Middelen (materiaal, geld en tijd) optimaal inzet en daarover overleg voert met de betrokken
beroepskracht en/of vrijwilligersgroep;
- Zich houdt aan gemaakte afspraken;
- Een maand van tevoren zijn vakantie doorgeeft;
- Zelf zorg draagt voor het verstrekken van een kopie vrijwilligerscontract naar de consulent van
b.v. UWV/Werkse! enz.
- Bereid is om samen te werken met anderen en overleg te voeren;
- Zich houdt aan gedragscode en vrijwilligersreglement;
- Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kan voorleggen ;
- Goed in staat is om op grond van hun ervaring, kennis en kunde bepaalde werkzaamheden op zich
te nemen;
- Bereid is zijn ervaring, kennis en kunde, passend bij het vrijwilligerswerk, te vergroten.
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STARTEN MET VRIJWILLIGERSWERK BIJ PARTICIPE DELFT

7 Een goed begin is het halve werk
Participe Delft werkt met vrijwilligers en vrijwilligers werken met Participe Delft. Participe Delft kan
zelf op zoek gaan naar vrijwilligers of vrijwilligers kunnen zelf het initiatief nemen om
vrijwilligerswerk te gaan doen.
Participe Delft zal bij de selectie van nieuwe vrijwilligers altijd aandacht besteden aan de juiste match
tussen de vrijwilliger en de activiteit en bewaken dat de activiteit past binnen de afspraken met de
gemeente.
7.1 Participe Delft zoekt actief naar een vrijwilliger voor een bepaalde taak
Voordat Participe Delft een wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers gaat starten moet helder zijn
welke activiteit de vrijwilliger gaat uitvoeren en wat van de vrijwilliger wordt verwacht. Tijdens de
werving wordt gecommuniceerd wat de vrijwilliger gaat doen, welke talenten en vaardigheden hij
heeft en hoeveel tijd het vrijwilligerswerk kost. Participe Delft laat blijken dat iedereen de
mogelijkheid krijgt vrijwilligerswerk te doen, dat iedereen welkom is.
Voor de werving kan naast mond-tot-mondreclame gebruik worden gemaakt van diverse media zoals
de plaatselijke krant, de vrijwilligersvacaturebank en sociale media. Een beroepskracht van Participe
Delft is verantwoordelijk voor de procesbewaking van werving en selectie.
7.2 Bewoner neemt initiatief
Een bewoner kan op eigen initiatief te kennen geven dat hij of zij vrijwilligersactiviteiten wil doen,
ook indien er geen vacature bij Participe Delft is. Deze bewoner kan vrijwilligerswerk zoeken bij de
vacaturebank op de website van Delft voor Elkaar, een inloopspreekuur VrijwilligersPunt of een
afspraak maken met de vrijwilligerscoördinator. Daar worden zijn of haar wensen, behoeften, doelen
en talenten besproken en wordt onderzocht of Participe Delft plaatsingsmogelijkheden heeft. Doel
van dit gesprek is dat de potentiële vrijwilliger de juiste keuze maakt.
Indien de wensen en talenten van de vrijwilliger passen bij de activiteiten van Participe volgt een
nader kennismakingsgesprek met de betrokken professional. Dit kan leiden tot een nadere
verkenning van mogelijkheden. Indien geen match mogelijk is, wordt de vrijwilliger gestimuleerd om
zich in te schrijven bij de vacaturebank en/of worden de mogelijkheden voor een warme overdracht
naar derden onderzocht.
7.3 Kennismaking en selectie
Bewoners die gereageerd hebben op een advertentie (via de vacaturebank of via de vrijwilligerscoördinator) en tot de conclusie zijn gekomen dat zij als vrijwilliger bij Participe Delft aan de slag
kunnen, voeren een kennismakingsgesprek met de beroepskracht en eventueel met andere bij
Participe Delft betrokken vrijwilligers. In dit gesprek wordt nader onderzocht wat de bewoner voor
Participe Delft kan betekenen en wat Participe Delft voor de bewoner kan betekenen.
Er wordt gesproken over:
- Wensen en verwachtingen van de kandidaat-vrijwilliger;
- Motivatie, talenten en vaardigheden van de kandidaat-vrijwilliger;
- Inhoud en organisatie van het vrijwilligerswerk;
- Ziekte en vakantieverzuim (vakantie wordt minstens 1 maand van tevoren aangegeven)
- Organisatie en beleid van Participe Delft;
- Verwachtingen, afspraken, werktijden, begeleiding en proeftijd;
- Noodzakelijke voorzieningen;
- Eventuele extra begeleiding van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Vrijwilligersbeleid Participe Delft
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Uiteindelijk gaat het erom dat helder wordt of de wederzijdse verwachtingen overeenkomen en of
het klikt tussen de kandidaat-vrijwilliger en Participe Delft. Indien blijkt dat de kandidaat-vrijwilliger
niet aan de slag kan of wil, wordt dit tijdens dit gesprek gecommuniceerd en worden alternatieven
onderzocht.
Indien de kandidaat-vrijwilliger en Participe Delft samen verder willen, maken zij afspraken over de
vervolgprocedure.
7.4 Registratie van gegevens en vrijwilligersovereenkomst
Nadat overeenstemming tussen vrijwilliger en Participe Delft is bereikt, worden de gegevens van de
vrijwilliger geregistreerd en wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst is
nodig om de afspraken uit het vrijwilligersbeleid na te komen.
In de vrijwilligersovereenkomst worden opgenomen: naam, adres, woonplaats, taken, locatie,
aanvang en einde van de werkzaamheden, proefperiode, wel of niet VOG noodzakelijk, werktijden,
werkwijze ziekmelding en vakantiemelding, introductie, begeleiding en deskundigheidsbevordering,
onkostenvergoeding en geheimhouding.
In de overeenkomst staat een verwijzing naar de rechten en plichten van de vrijwilliger en van
Participe Delft, zoals informatie over de gedragscode, registratie van persoonsgegevens en
verzekeringen.

8 En nu aan de slag
8.1 Introductie en proeftijd
Nadat de match tot stand is gekomen, start de introductie. Participe Delft zorgt ervoor dat mensen
zich welkom voelen. Het introductieprogramma is afhankelijk van de taak, de ervaring en de persoon
van de nieuwe vrijwilliger. Indien er een proeftijd van maximaal twee maanden is afgesproken,
voeren de beroepskracht en de vrijwilliger aan het eind hiervan een evaluatiegesprek en nemen een
besluit over het wel of niet doorgaan met de vrijwillige inzet.
Gedurende het jaar kan een van de partijen de vrijwilligersovereenkomst opzeggen.
Gebeurt dat niet dan wordt deze vrijwilligersovereenkomst per kalenderjaar automatisch verlengd.
8.2 Begeleiding en ondersteuning
Met de vrijwilliger worden afspraken gemaakt over werkbegeleiding. Doorgaans gebeurt dit door
middel van:
- Werkoverleg
Uitgangspunt is dat er periodiek werkoverleg plaatsvindt met de vrijwilliger op individueel niveau
of groepsgewijs. Dit werkoverleg wordt in principe begeleid door de beroepskracht. De frequentie
wordt in overleg vastgesteld.
- Evaluatiegesprekken
Minimaal één keer per jaar wordt een evaluatiegesprek (individueel of groepsgewijs) met de
vrijwilliger(s) gevoerd, waarin zowel de beroepskracht als de vrijwilliger een actieve rol hebben. Zij
bespreken inhoud en resultaten van de activiteiten en de verwachtingen en doelen van de
vrijwilliger en maken desgewenst afspraken voor de toekomst. Het plannen en het voeren van de
evaluatiegesprekken is de verantwoordelijkheid van de beroepskracht.
- Mentor
Een (nieuwe) vrijwilliger kan worden begeleid door een ervaren vrijwilliger.
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8.3 Informatie en communicatie
Participe Delft wil de vrijwilligers betrekken bij ontwikkelingen in beleid en de organisatie en de
communicatie met de vrijwilligers versterken. Hiervoor worden in ieder geval het werkoverleg en de
website benut.
8.4 Invloed
Participe Delft en haar vrijwilligers vinden het essentieel dat vrijwilligers worden betrokken bij de
totstandkoming van besluiten en invloed kunnen uitoefenen op het beleid. De vrijwilligers hebben in
formele zin geen invloed op het beleid van Participe Delft. Maar juist vrijwilligers hebben vaak goed
zicht op wat speelt bij bewoners en de gang van zaken tijdens de uitvoering van de activiteiten.
Ook willen vrijwilligers graag betrokken zijn bij die zaken die hun activiteit betreffen. Daarom wil
Participe Delft haar vrijwilligers in staat stellen om hun mening te geven over de keuze en uitvoering
van het vrijwilligerswerk en zaken die daarmee samenhangen.
Een goede structuur hiervoor is in ontwikkeling bij Participe Delft. Een jaarlijkse vrijwilligersenquête
met daarin een tevredenheidonderzoek kan hier onderdeel van uitmaken.
8.5 Waardering
Participe Delft doet een groot beroep op vrijwilligers. De enorme inzet van de vrijwilligers wordt zeer
gewaardeerd. Deze waardering is doorgaans vanzelfsprekend en stilzwijgend. Participe Delft vindt
het juist belangrijk om haar waardering voor de inzet van de vrijwilligers met nadruk te laten merken.
Een duidelijk uitgesproken en zichtbare waardering stimuleert de motivatie om als vrijwilliger aan de
gang te blijven en draagt bij aan de belangstelling voor vrijwilligerswerk.
Wat willen vrijwilligers?
Opmerkingen uit gesprekken met medewerkers Participe Delft en anderen (voorjaar 2013):
- Vrijwilligers vinden waardering en respect de belangrijkste beloning.
- Voor vrijwilligers is eigenaarschap de beste vorm van waardering, het gaat om hoge mate van
zelfstandigheid, gelijkwaardig samenwerken, het communiceren van “we hebben jullie nodig”, het
is van jullie, mogelijkheid voor inspraak.
- Als de activiteiten van vrijwilligers aansluiten bij hun drive dan wordt het mogen uitvoeren van de
activiteit als beloning gezien.
- Vrijwilligers ervaren sociale contacten, ontmoeting en binding als beloning.
- Vrijwilligers zijn blij met eens per jaar een cadeaubon.
- Het is belangrijk dat vrijwilligers regelmatig (eens per jaar) in het zonnetje worden gezet.
- Vrijwilligers verwachten waardering door de doelgroep.
- (Gratis) ontwikkelmogelijkheden.
- Veel mogelijkheden om zelf initiatieven te ontwikkelen.
- Inspirerende, zinvolle en leuke werkervaring (ook voor cv).
- Waardevolle contacten en ervaringen.
- Je hoort bij mensen die zich inzetten voor een leefbare stad/wijk en opkomt voor kwetsbaren.
- De waardering voor de inzet van de vrijwilliger kan op vele manieren gestalte krijgen.
- Vergoeding voor specifieke vrijwilligersactiviteiten.
- Incidentele attenties.
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- Aandacht voor lief en leed.
- Mogelijkheden voor ontwikkeling talenten en vaardigheden competenties, vrijwilligers wordt de
mogelijkheid tot deelname aan deskundigheidsbevordering geboden.
- Vrijwilligersbijeenkomsten.
Participe Delft kiest ervoor om de vrijwilligers een beperkte onkostenvergoeding per dagdeel te
verstrekken. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de directie vastgesteld. Voorwaarde voor het
verkrijgen van de onkostenvergoeding is dat de vrijwilliger en Participe Delft een
vrijwilligersovereenkomst hebben getekend, uitbetaling vindt per kwartaal plaats.
Vrijwilligers wonend in Delft ontvangen geen reiskostenvergoeding. Voor vrijwilligers wonend buiten
Delft kunnen aparte afspraken gemaakt worden met de betreffende beroepskracht. Daarnaast toont
Participe Delft waardering voor de vrijwilligers door na bijzondere inzet of prestaties een kleine
attentie aan te bieden. Ook wordt als teken van waardering jaarlijks minimaal één informele
bijeenkomst georganiseerd. Dit kan centraal of decentraal worden gedaan.
8.6 Deskundigheidsbevordering
Voor de kwaliteit van de dienstverlening van Participe Delft is het soms verplicht4 en veelal gewenst
dat vrijjwilligers over bepaalde vaardigheden en kennis beschikken. Participe zorgt daarom voor
training. Tegelijkertijd heeft het bieden van ontwikkelmogelijkheden vaak een motiverend effect
voor vrijwilligers en is ook daarom van belang.
Deskundigheidsbevordering richt zich op:
- Kennismaking met Participe Delft (introductie);
- Inhoud van activiteiten (bv. vrijwilligersspreekuur, gastheer- of gastvrouw schap,
coördinatietaken, begeleider vluchtelingenbegeleiding)
- Veiligheid en gezondheid
- Werken met specifieke doelgroepen (ouderen, jeugdigen, mensen met een beperking)
- Ontwikkeling algemene vaardigheden, competentieontwikkeling (samenwerken, mentorschap en
coaching)

9 Afronding
Als de vrijwilliger stopt met de vrijwillige inzet bij Participe Delft zorgt de beroepskracht voor:
- Afspraken over de overdracht van de werkzaamheden
- Een afrondend gesprek (hoe was het, wat kunnen we leren, houden we contact?)
- Afhandeling formaliteiten (administratie, sleutel, getuigschrift)
- Een warm afscheidsmoment (bv. gezamenlijk kopje koffie drinken)
Heb je om je vrijwilligerswerk uit te voeren een computer / laptop / Ipad / telefoon / tag te leen en
een computeraccount en e-mailadres ontvangen van Participe Delft, dan verwachten we van je dat je
voor je vertrek de bovenstaande attributen inlevert, de nog lopen zaken overdraagt aan je begeleider
en ervoor zorgt dat bij vertrek alle documenten en mailverkeer van je account zijn verwijderd.
Je laat dus een leeg account achter.

4

Te denken valt aan Bedrijfshulpverlening (BHV) en aan Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).
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10 Voorwaarden
Voor een goede uitvoering van de activiteiten is het noodzakelijk dat enkele formele zaken goed zijn
geregeld. De vrijwilliger moet kunnen rekenen op een veilige werkomgeving, een heldere
aansprakelijkheid, vergoeding van gemaakte kosten en op een beroepsmogelijkheid bij eventuele
geschilpunten.
10.1 Onkostenvergoedingen
Het doen van vrijwilligerswerk brengt onkosten met zich mee. Het betreft hier de kosten die gemaakt
zijn voor de uitvoering van de activiteit. Participe Delft vergoedt de door vrijwilligers gemaakte
kosten altijd alleen op basis van vooraf met de beroepskracht gemaakte afspraken.
Vrijwilligers bij Participe Delft kunnen erop rekenen dat dergelijke onkosten voor rekening van
Participe Delft komen. Participe Delft vindt dat er geen financiële belemmeringen mogen bestaan
voor het doen van vrijwilligerswerk bij Participe Delft. Iedereen die als vrijwilliger bij Participe Delft
aan de slag wil, moet kunnen meedoen. Het vergoeden van gemaakte onkosten vraagt uiteraard wel
afspraken. Alle uitgaven moeten passen binnen de begroting van de activiteit. Er worden geen
reiskosten woon-werkverkeer vergoed. Vergoeding van kosten werk-werkverkeer is in overleg met
betreffende beroepskracht wel mogelijk.
10.2 Gedragscode
Participe Delft kent een gedragscode ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag. Agressie,
fraude, discriminatie en seksuele intimidatie worden niet geaccepteerd, noch van (vrijwillige)
medewerkers, noch van bezoekers van wijkcentra of gebruikers van diensten van Participe Delft. De
gedragscode heeft dus een meervoudige werking en is bedoeld om vrijwilligers en medewerkers te
beschermen tegen ongewenst gedrag van collega-vrijwilligers, beroepskrachten en klanten.
Van alle partijen wordt zonder uitzondering verwacht dat zij kennis nemen van, en zich houden aan,
de gedragscode van Participe Delft. De gedragscode is opgenomen in het vrijwilligersbeleid en er ligt
een actuele versie ter inzage bij het secretariaat. Bovendien wordt de code uitgereikt aan alle
(nieuwe) vrijwilligers.
10.3 Klachtenreglement
Soms ontstaan fricties tussen mensen en zijn mensen niet in staat deze fricties samen op te lossen.
Dan zal een derde worden gezocht om de zaken tot een goed einde te brengen. Ook tussen
vrijwilligers, tussen vrijwilligers en klanten, en tussen vrijwilligers en beroepskrachten van Participe
Delft kunnen klachten ontstaan over het werk en/of over personen. Daarom hanteert Participe Delft
een klachtenreglement waarop onder meer vrijwilligers in het geval van klachten over ‘onheuse’
bejegening kunnen terugvallen. Het klachtenreglement is van toepassing op vrijwilligers en
medewerkers.
Het klachtenreglement geeft aan hoe, en bij wie, een klacht kan worden ingediend, hoe de klacht zal
worden afgehandeld en wat daarbij van de indiener wordt verwacht. Klagende en aangeklaagde
partijen hebben beide het recht om alle op een klacht betrekking hebbende stukken in te zien, met
uitzondering van vertrouwelijke medische informatie. Het klachtenreglement staat op de website en
kan op verzoek door het secretariaat worden geprint en toegestuurd.
10.4 Gezondheid en veiligheid
De gezondheid en veiligheid van vrijwilligers, medewerkers en klanten vraagt altijd aandacht.
Hiervoor zijn er verschillende regelingen en protocollen, zoals het calamiteitenprotocol, het
veiligheidsprotocol en het protocol Wangedrag en Agressie.
Een relevant aspect is de veiligheid van betaalde en onbetaalde medewerkers bij één-op-één
contacten. Er kunnen zich ongewenste situaties voordoen, klanten kunnen agressief of handtastelijk
worden. Niet alles is te voorkomen, maar het is goed om op ongewenste situaties voorbereid te zijn.
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Voor de vrijwilliger die te maken krijgt met bedreiging, agressie of ander ongewenst gedrag, geldt als
vaste regel dat dit altijd moet worden gemeld bij de beroepskracht of bij het secretariaat van
Participe Delft. Ook (bijna)ongevallen worden altijd gemeld bij het secretariaat.
10.5 Verzekeringen
Het organiseren en uitvoeren van vrijwilligerswerk kan risico’s met zich mee brengen. Risico’s voor
de vrijwilligers en risico’s voor Participe Delft. Zo kunnen vrijwilligers verantwoordelijk worden
gesteld voor schade die tijdens hun optreden als vrijwilliger is veroorzaakt. Participe Delft kan als
gevolg van vrijwilligerswerk te maken krijgen met aansprakelijkheidsstelling. Daarom heeft Participe
Delft de volgende verzekeringen voor haar vrijwilligers afgesloten:
- ongevallenverzekering
- WA verzekering
- collectieve inzittendenverzekering
Een korte omschrijving is als bijlage bij het vrijwilligersbeleid toegevoegd. De polissen kunnen
worden opgevraagd bij het secretariaat.
Een aantal verplichte verzekeringen behoort tot ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en is dus
ook de wettelijke plicht van de vrijwilligers van Participe Delft. Dit geldt voor:
- De wettelijk voorgeschreven WA-verzekering (voor de financiële gevolgen van ongevallen met
een auto, motor, brommer of fiets);
- Ziektekostenverzekering;
- Een inzittendenverzekering (geldt alleen voor chauffeurs).
10.6 Registratie
Enige persoonsgegevens van vrijwilligers van Participe Delft worden geregistreerd. In het
privacyreglement is opgenomen welke gegevens worden geregistreerd, voor welke doelen dit
gebeurt en wie de gegevens mag inzien.
Het is voor Participe Delft van belang dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in de
administratie. De belastingdienst kan Participe Delft namelijk vragen aan wie en wanneer een
vrijwilligersvergoeding is uitbetaald. Om die reden registreren wij een aantal noodzakelijke gegevens.
Wij vragen de kandidaat-vrijwilliger om eenmalig zijn of haar identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs)
te tonen als de vrijwilligersovereenkomst wordt opgemaakt. De beroepskracht van Participe Delft
neemt dan de voor de belastingdienst noodzakelijke gegevens over in de overeenkomst.

11 Middelen
De vrijwilligers worden - zoals beschreven in eerdere hoofdstukken - begeleid door de
beroepskrachten. Ter ondersteuning van de activiteiten is er het secretariaat. Hier kunnen
vrijwilligers terecht met vragen over informatie, contracten, reparaties, sleutels, calamiteiten, enz.
Voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid (deskundigheidsbevordering, vergoeding volgens
rooster, incidentele waardering) stelt de directie van Participe Delft jaarlijks per onderdeel, zoals
vluchtelingen begeleiding of wijk, een budget beschikbaar.

Vrijwilligersbeleid Participe Delft

- 14 -

12 Evaluatie en borging
Voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid is draagvlak nodig bij alle betrokkenen. Middels een
jaarlijks tevredenheidonderzoek onder de vrijwilligers en tijdens het werkoverleg zal Participe Delft
de gang van zaken met vrijwilligers evalueren. Daarnaast zal Participe Delft een plan voor
deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers ontwikkelen.
Participe Delft neemt de uitvoering van vrijwilligersbeleid op in haar jaarplannen, legt informatie
hierover neer op plaatsen waar de vrijwilligers actief zijn en zet belangrijke informatie op de website
www.delftvoorelkaar.nl
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Gedragscode Participe Delft
1. Doelstelling
De doelstellingen van de gedragscode zijn:
- Het scheppen van een prettig werkklimaat;
- Het bevorderen van tolerantie;
- Het respecteren van verschillen in werkwijze, opvatting en ideeën;
- Het bieden van bescherming tegen ongewenst gedrag.
2. Eerlijkheid
- Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
- Wij geven elkaar feedback.
- Wij geven gemaakte fouten toe.
3. Betrouwbaarheid
- Wij zullen vertrouwelijke informatie die ons ter ore komt over bezoekers, vrijwilligers of
medewerkers niet aan anderen verstrekken, ook niet na het beëindigen van de werkzaamheden
voor Participe Delft.
- Wij vermijden belangenverstrengeling.
4. Betrokkenheid
- Wij houden de drempel zo laag mogelijk en willen een informatief en gezellig ‘thuis’ zijn voor
vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en bezoekers.
- Wij ondersteunen en helpen elkaar.
5. Verantwoordelijkheid
- Wij gaan zorgvuldig om met de toegekende financiële middelen.
- Wij informeren betrokkenen bij afwezigheid, wegens vakantie of ziekte.
- Wij geven vakantie minimaal 1 maand van tevoren aan.
- Wij spreken elkaar aan op de aan ons toegekende verantwoordelijkheden.
- Wij signaleren onregelmatigheden.
6. Gelijkwaardigheid
- Wij behandelen iedereen gelijkwaardig.
- Wij gaan respectvol met elkaar om.
7. Professionaliteit
- Wij gaan volgens afspraken te werk.
- Wij rapporteren - indien afgesproken - over onze werkzaamheden.
- Wij respecteren de organisatiestructuur.
- Wij staan open voor kritiek.
- We gaan zorgvuldig om met belangen van Participe Delft en met persoonlijke belangen.
- Wij zien er verzorgd en netjes gekleed uit.

gedragscode (1/3)
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8. Veiligheid
- Wij waken voor het welzijn van elkaar en de bezoekers.
- Wij dragen zorg voor een veilige werkomgeving.
- Wij waken over elkaars eigendommen en die van de organisatie.
- Wij spreken elkaar aan op onverantwoord gedrag.
- Wij houden ons aan de geldende huisregels.
Voor de vrijwilliger die te maken krijgt met bedreiging, agressie of ander ongewenst gedrag, geldt
als vaste regel dat dit altijd moet worden gemeld bij de betreffende beroepskracht. Participe Delft
wil niet dat haar vrijwilligers zaken voor zich houden en daarmee het risico dat zij tijdens hun
vrijwilligerswerk lopen mogelijk vergroten. Participe is van mening dat in voorkomende gevallen alle
aandacht aan het veiligheidsprobleem moet worden besteed. Sociaal werkers informeren elkaar en
bespreken gezamenlijk de aanpak ervan.
In terugkombijeenkomsten met vrijwilligers kunnen voorvallen die zijn opgetreden worden
besproken als praktijksituaties waarvan te leren valt. Steeds wordt besproken hoe dergelijke
situaties voorzien of voorkomen hadden kunnen worden en als ze zich voordoen, hoe er dan het
best mee kan worden omgegaan.
9. Ongewenst gedrag
- Wij discrimineren niet en wij hebben respect voor andermans levensovertuiging of manier van
leven.
- Wij vertonen geen ongewenst seksueel of agressief gedrag.
10. Werking
Elke medewerker, vrijwilliger of stagiair ontvangt een exemplaar van deze gedragscode. Van
bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met deze gedragscode. In
voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen
worden. Daarnaast gelden huisregels op jeugd centra waar we werken. De huisregels hangen
duidelijk zichtbaar aan de muur.
11. Gedragscode vertalers
Gedragscode tolken
Onderstaande punten zijn toegevoegd voor tolken/vertalers, de punten zijn opgesteld door de
IND. Sommige punten komen overeen met de punten van de gedragscode van Participe Delft.
-

Als vertaler heb je een geheimhoudingsplicht. Deze plicht blijft ook bestaan als je niet meer
werkt bij Vluchtelingenbegeleiding Delft of Participe Delft..
Je bent als vertaler een tussenpersoon. Je bent neutraal en geen gesprekspartner. Je
verduidelijkt de taal tussen de begeleider en de cliënt.
Vanwege je neutrale positie zit je in de spreekkamer tussen de begeleider en de cliënt. Als je
naast de begeleider gaat zitten, kan dit leiden tot wantrouwen. Het is aan te raden enige
afstand te nemen.

gedragscode (2/3)
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-

De begeleider leidt het gesprek; hij heeft de regie en geeft aan wanneer hij je nodig heeft.
Als je tijdens een gesprek de indruk krijgt dat de cliënt iets niet goed begrijpt, vertel dit dan
aan de begeleider. Hij zal nogmaals uitleg geven aan de cliënt. Dit is belangrijk om
misverstanden te voorkomen.
Als je merkt dat de cliënt ondanks jouw vertalingen, de taal waarin gesproken wordt niet
goed verstaat, geef dit dan door aan de begeleider.
Als vertaler probeer je zoveel mogelijk letterlijk te vertalen. Als je een woord niet letterlijk
kan vertalen, dan kun je een omschrijving geven voor dat woord.
Het zonder medeweten van de begeleider brieven, formulieren, etc. uitleggen kan leiden tot
misverstand bij de cliënt. Deze kan jou zien als begeleider, in plaats van een vertaler.
Persoonlijke mening. Je bent geen gesprekspartner houd je bij het letterlijk vertalen. Na
afloop van het gesprek, wanneer de cliënt weg is, kun je altijd je persoonlijke mening geven
aan de begeleider.

Voorbereiding van het gesprek
- De begeleider zal met jou het gesprek voorbereiden en vertellen waar het over gaat. Dit is
belangrijk als er woorden gebruikt gaan worden die niet alledaags zijn, of als er een complex
probleem speelt. Vraag om uitleg als je zelf niet goed begrijpt waar het over gaat.
- Vertrouwen is erg belangrijk! Als je met de begeleider in gesprek gaat om iets nader uit te
leggen, vertel dan aan de cliënt waarom je dit doet.
- Je kunt om een pauze vragen tijdens een gesprek met een cliënt. Bijvoorbeeld: je merkt dat
je vermoeid raakt, dat de cliënt twijfels heeft over jou of de begeleider, de cliënt weerstand
heeft om over een onderwerp te praten. Je loopt dan samen met de begeleider uit de
spreekkamer en jullie bespreken samen de situatie (dus niet waar de cliënt bij is).
12. Naleving
Op het werkoverleg wordt de gedragscode regelmatig besproken.

gedragscode (3/3)
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Huisregels
Iedere bezoeker, medewerker en vrijwilliger hoort zich te gedragen volgens de regels van goed
fatsoen. Daardoor blijft het gezellig en veilig voor iedereen die er gebruik van maakt. De
onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grens van goed fatsoen overschrijdt. In de
praktijk kunnen andere gedragingen ook als zodanig worden beschouwd.
Het is niet toegestaan:









Drugs te gebruiken of te verhandelen.
Te gokken of te kaarten om geld binnen het gebouw.
Te roken.
Wapens, slag- of steekvoorwerpen in bezit te hebben.
Eigen drank- en etenswaren mee naar binnen te nemen en te consumeren.
Drank- en glaswerk mee naar buiten te nemen.
Huisdieren mee naar binnen te nemen (behalve hulp- en geleide honden).
Via internet pornosites of racistische of fascistische sites te bezoeken.

Bovendien:










Participe Delft behoudt zich het recht voor om indien noodzakelijk deurbeleid te hanteren in
de jeugdcentra. U kunt dan door beveiligers aan de deur gecontroleerd en gefouilleerd
worden.
Wanneer in een jeugdcentra pasjesbeleid van toepassing is, dient u zich met uw pas te allen
tijde te kunnen identificeren.
Het onder invloed zijn van drugs en dronkenschap leidt tot uitzetting of weigering van de
toegang.
Overlastgevend gedrag, zoals agressie, discriminatie en seksuele intimidatie en elke andere
vorm van seksueel geweld is niet toegestaan. Dergelijk gedrag leidt tot uitzetting en
weigering van de toegang.
Van ernstige incidenten (diefstal, inbraak, bedreiging, vernieling, etc.) wordt altijd aangifte bij
de politie gedaan.
Bezigheden binnen het centrum/gebouw mogen niet leiden tot overlast voor activiteiten in
of rond het gebouw of tot overlast van omwonenden.
Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.

Het personeel is bevoegd om bij overtreding van de huisregels passende maatregelen te treffen. Dit
kan zijn een toegangsverbod voor een bepaalde tijd. Een toegangsverbod wordt schriftelijk bevestigd
aan desbetreffende persoon. Van strafbare feiten die gepleegd worden in ons gebouw wordt altijd
aangifte gedaan bij de politie.
Directie Participe Delft
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Spelregel Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Participe Delft heeft een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar klanten. Dit betekent dat
Participe Delft ernaar streeft dat er alleen vrijwilligers werkzaam zijn aan wie de zorg aan kwetsbare
mensen kan worden toevertrouwd. Dit vraagt om een zorgvuldig wervingsbeleid. Een onderdeel
hiervan kan zijn dat een kandidaat-vrijwilliger alleen wordt aangenomen als hij een Verklaring
omtrent het gedrag (in het spraakgebruik doorgaans aangeduid als ‘bewijs van goed gedrag’) kan
overleggen. Als zo’n verklaring wordt afgegeven, blijkt daaruit dat de betrokkene, voor zover bekend,
geen strafbare feiten heeft gepleegd die de uitoefening van de functie waarvoor de VOG wordt
aangevraagd in de weg staan.
Participe Delft kiest ervoor een VOG te vragen aan vrijwilligers die:
- zelfstandig werken met jongeren tot 23 jaar of met kwetsbare groepen;
- één op één relaties hebben met kwetsbare klanten (kinderen, ouderen, mensen met beperking);
- bij klanten thuis komen.
Een VOG wordt aangevraagd bij de gemeente. De kosten die de gemeente in rekening brengt voor
een VOG (ongeveer € 40,-) worden door Participe Delft vergoed. Vanaf 1 april 2017 is een VOG gratis
voor Delftse vrijwilligers van maatschappelijke organisaties.
Een VOG aanvraagformulier met organisatiestempel kan opgevraagd worden bij het secretariaat
info@participedelft.nu

Als vrijwilligers na twee jaar nog voor Participe Delft in deze activiteit actief zijn, kan worden volstaan
met de ondertekening van een verklaring dat men een VOG kan overleggen.
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Spelregels declaratie onkosten
Soms maakt een vrijwilliger onkosten t.b.v. een activiteit. Dan gelden de volgende spelregels:
- Alle uitgaven moeten passen binnen de begroting van de activiteit;
- Participe Delft vergoedt de door de vrijwilligers gemaakte kosten alleen op basis van vooraf
gemaakte afspraken met de sociaal werker/projectleider;
- Voor alle gemaakte kosten geldt: vergoeding vindt altijd plaats op declaratiebasis en geldt voor
reëel en aantoonbaar gemaakte uitgaven die in direct verband staan met het verrichte
vrijwilligerswerk;
- Het volledig ingevulde en ondertekende door de sociaal werker/projectleider en vrijwilliger
declaratieformulier wordt gestuurd naar het secretariaat van Participe Delft;
- Uitbetaling van onkosten vindt binnen 2 weken plaats.
Reiskosten
Woon-werkverkeer
De reiskosten woon-werkverkeer worden in principe niet vergoed.
Vrijwilligers van buiten de gemeente Delft kunnen geen beroep doen op extra vergoeding.
Reiskostenvergoeding voor vrijwilliger in kader van een activiteit
Standaard is dat gemaakte reiskosten (anders dan woon-werkverkeer) worden vergoed op basis van
de kosten van openbaar vervoer. Hiervan wordt alleen afgeweken als hier een goed onderbouwde en
redelijke aanleiding toe is, én als dit vooraf uitdrukkelijk met de sociaal werker is overeengekomen.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat reizen met het openbaar vervoer geen optie is voor iemand met een
handicap.
In die gevallen is het vergoeden van gemaakte autokilometers mogelijk. Per 1 januari 2012 bedraagt
de vergoeding € 0,19 per kilometer.
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Informatie verzekeringen
Ongevallenverzekering
Participe Delft heeft voor al haar vrijwilligers ‘een vrijwilligersongevallenverzekering’ afgesloten. De
werking van deze verzekering is van kracht als men vrijwilligerswerk voor Participe Delft doet.
W.A.-verzekeringen
Als een vrijwilliger tijdens het uitvoeren van het ‘werk’ schade veroorzaakt, kan Participe Delft
daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Deze aansprakelijkheid van Participe Delft ten opzichte van
eventueel door vrijwilligers veroorzaakte schade aan derden is daarom verzekerd. Participe Delft
heeft een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (W.A.B.) afgesloten, zijnde een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven waarbij vrijwilligers onderdeel uitmaken van de
dekking.
Collectieve inzittendenverzekering
De SVI (schadeverzekering voor inzittenden) -plusverzekering dekt de ongevalleninzittenden.
Zie artikel 1.4 polisvoorwaarden.
Aangezien de voorwaarden van deze verzekeringen kunnen worden bijgesteld of aangepast is het
verstandig via het secretariaat van Participe Delft de actuele versie van de polisvoorwaarden na te
lezen.
Voor een beroep op de boven aangegeven vrijwilligersverzekeringen is het nodig na een schadegebeurtenis snel contact op te nemen met de sociaal werker of met het secretariaat van Participe
Delft en te verzoeken om een schadeformulier. Dit dient dan ingevuld en met toelichtende
documenten, zoals een proces-verbaal of eventuele getuigenverklaringen, naar Participe Delft te
worden gestuurd.
De verzekeringen van Participe Delft zijn aanvullend op de eigen verzekeringen. Deze moeten altijd
eerst worden aangesproken. Voor de niet-gedekte schade kan een beroep worden gedaan op de
verzekeringen van Participe Delft.
Daarnaast heeft de gemeente verschillende verzekeringen voor vrijwilligers afgesloten.
Meer informatie hierover vindt u op de site van de gemeente Delft.
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Stappenplan bij agressie
A. Basisprincipe omgaan met agressie
Een vrijwilliger die met agressie geconfronteerd wordt, zal trachten de bezoeker tot bedaren te
brengen.
 Wanneer dit geen resultaat heeft worden collega’s en/of de betreffende beroepskracht
ingeschakeld. De bezoeker zal er te allen tijde op gewezen worden dat agressief gedrag als
ontoelaatbaar wordt beschouwd.
 Wanneer hij niet voor rede vatbaar is, zal het gesprek worden beëindigd.
 In dit geval treedt het protocol in werking en ga je over tot de officiële waarschuwing.
 Politie-assistentie wordt ingeroepen bij:
 discrimineren/intimideren uit categorie I
 incidenten uit categorie ll, III en IV
 nadat de bezoeker 3 x gesommeerd is het gebouw te verlaten en hier geen gehoor aan wordt
gegeven.
 Wanneer de politie om assistentie is gevraagd, zal er in principe sprake zijn van een officiële
aangifte en/of een ontzegging van de toegang.
 Na afloop van het incident zal de betreffende beroepskracht de zaak met de vrijwilliger
bespreken, zie hiervoor punt 10. Nazorg
B. Telefonische agressie
 De vrijwilliger probeert de bezoeker tot rede te brengen.
 Indien dit niet lukt, zal hij aangeven dat de verbinding wordt verbroken wanneer het gesprek geen
andere wending krijgt.
 In geval de verbinding is verbroken, zal het incident besproken worden met de betreffende
beroepskracht. In overleg zal besloten worden of de bezoeker teruggebeld (een dag later) wordt
om de zaak alsnog te bespreken en zo ja, of dit zal gebeuren door de vrijwilliger zelf of door de
betreffende beroepskracht..
 Het incident wordt gemeld in het logboek, tenzij het persoonlijk wordt. In dat geval wordt er een
Incidenten Registratie Formulier ingevuld.
C. Schriftelijke agressie
 Wanneer een vrijwilliger een agressief gestelde brief ontvangt, zal deze in overleg met de
betreffende beroepskracht de schrijver uitnodigen voor een gesprek.
 De vrijwilliger zal de schrijver aanspreken over de manier waarop de brief is opgesteld en gaat
vervolgens achterhalen wat de aanleiding was tot het schrijven van de brief.
 Wanneer de organisatie een dreigbrief ontvangt gericht op een individuele vrijwilliger, wordt met
de direct bedreigde vrijwilliger een gesprek gevoerd.
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D. Op locatie
 De vrijwilliger probeert de bezoeker tot rede te brengen.
 Indien dit niet lukt, zal een collega of de betreffende beroepskracht ingeschakeld worden.
 Bij de te nemen vervolgstappen moet uitgegaan worden van de bovenstaande basisprincipes.
 Er wordt direct assistentie verleend aan de vrijwilliger.
 De bezoeker zal desgewenst gesommeerd worden het gebouw te verlaten. Weigert hij te
vertrekken, dan zal de vrijwilliger/beroepskracht hem 3 keer sommeren, alvorens er
vervolgstappen genomen worden. Indien nodig ga je over tot een ontzegging van de toegang, zie
stroomschema.
 Indien er sprake was van een agressieve gedraging, geeft dit altijd aanleiding tot het doen van
melding over het incident. Aangifte is standaard?
E. Persoonlijk
 Indien er sprake is van persoonlijke materiële schade doe je hiervan aangifte en meld je dit bij de
beroepskracht.
 Indien er sprake is van verbale agressie in de persoonlijke sfeer dan doe je hiervan aangifte. Je
meldt het bij de beroepskracht en het wordt besproken in het team/intervisie. Er worden
werkafspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan.
Nazorg
De sociaal werker spreekt de vrijwilliger direct na het incident en schakelt mogelijk collegiale
ondersteuning in.
Opties:
1. Sociaal werker verzorgt zelf de ondersteuning
2. Collegiale ondersteuning wordt ingeschakeld
3. Onderscheid lichte en zware incidenten:
licht= intimideren en schelden (categorie l)
- melding en collegiale ondersteuning
zwaar= zwaardere vorm van intimideren, schelden en al het andere ( categorie ll, lll en lV)
- opvang door sociaal werker + gesprekken
1e gesprek; direct na het incident vindt collegiale ondersteuning plaats na een signaal van de
manager.
- bespreken van emoties en schade, hoe voelt de vrijwilliger zich?
- Kort informatie geven, wat is normaal als zoiets gebeurt?
- Steun en structuur bieden, zaken regelen
2e gesprek; 1-3 dagen na incident
- Reconstructie van het incident, wat is er nu precies gebeurd?
- Meer informatie geven
- Klachten signaleren
3e gesprek; 4-6 weken na incident
- Huidige stand van zaken opnemen
- Zijn er oude of nieuwe klachten
- Verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening
- Afsluiten van de cyclus van het incident
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Definitie van agressie en geweld
Alle voorvallen waarbij een werknemer, vrijwilliger of stagiaire psychisch dan wel fysiek wordt
lastiggevallen of bedreigd, waardoor gevoelens van welzijn negatief beïnvloed worden, tijdens of in
rechtstreeks verband met stage- of werktijd. Concreet hebben we het over de volgende zaken:
I. Verbaal geweld en storend gedrag zoals pesten, uitschelden, discrimineren (huidskleur/sekse), en
intimideren (schreeuwen);
II. Dreigen met geweld in woord en gebaar met betrekking tot personen en/of gebouwen
III. Materieel geweld, stelen of vernielen, dan wel poging tot stelen of vernielen van persoonlijke
bezittingen, inventaris of gebouw.
IV. Fysiek geweld: het op enigerlei wijze toebrengen van pijn en/of letsel zoals bijvoorbeeld
schoppen, slaan, knijpen, krabben, bijten, vastpakken, gericht met iets gooien, steken of schieten.
Ook het bedreigen met een mes, wapen valt hieronder.
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Bijstand, vrijwilligerswerk





Beschrijving
Voorwaarden
Kosten
Online

Beschrijving
Bij vrijwilligerswerk gaat het om het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten waar geen loon
tegenover staat. Meestal kunt u vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering, maar niet altijd.
Heeft u een uitkering? De consulent van de gemeente beoordeelt of u vrijwilligerswerk mag doen. Er
mag geen sprake zijn van concurrentievervalsing of dat u hiermee een betaalde baan bezet.
Voorwaarden
Heeft u een uitkering en doet u vrijwilligerswerk? Dan moet u in de meeste gevallen blijven voldoen
aan de arbeidsverplichtingen. Dit betekent dat u:
 ingeschreven moet blijven bij het UWV
 actief blijft zoeken naar een betaalde baan
 Bent u een jaar of langer werkloos? Dan kunt u soms ontheffing krijgen van sollicitatie- en
andere verplichtingen. In dat geval krijgt u mogelijk te maken met de Wet Inschakeling
Werkzoekenden
Heeft u een uitkering? Dan wordt het volgende niet gezien als vrijwilligerswerk:
 werk waardoor uw kansen op het krijgen van een betaalde baan afnemen of onmogelijk
worden
 werkzaamheden die in feite een normaal loon opleveren (of kunnen opleveren als u dat niet
voor bijvoorbeeld familie of vrienden deed)
 werk in een bedrijf, winkel of kantoor
Kosten
 Heeft u een uitkering en doet u vrijwilligerswerk? Dan mag u maximaal € 150,- per maand of
€ 1.500,- per jaar verdienen, zonder dat het invloed heeft op uw uitkering.
Is de vergoeding hoger? Dan moet u aantonen dat u de kosten werkelijk moet maken.
 U bent verplicht de hoogte van uw vergoeding te melden bij uw consulent van de gemeente
Delft. Verder mag het vrijwilligerswerk geen obstakel zijn voor betaald werk, tenzij u daar een
vrijstelling voor heeft.
Online
Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Neem contact op met uw werkcoach, bel 14015 of vul
het contactformulier in.
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