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VRIJWILLIGERSBELEID 
 

Inleiding 
Binnen Zorgcentrum Sint Franciscus te Gilze, wordt al meer dan 35 jaar met vrijwilligers 
gewerkt. Deze vrijwilligers vormen een niet meer weg te denken schakel  binnen haar zorg- 
en dienstverlening. Op verschillende gebieden binnen de organisatie worden vrijwilligers 
ingezet. Het aantal vrijwilligers dat zich momenteel inzet binnen Sint Franciscus is ruim 120. 
 
Tot op heden verloopt de coördinatie, aanmelding en aanname via diverse kanalen, namelijk 
via medewerkers van Zorgcentrum Sint Franciscus en  via de Hulpcentrale Gilze-Hulten. 
Gezien  de uitbreiding van vrijwilligers in de loop der jaren en de extra werkzaamheden die 
de coördinatie  met zich mee brengt én de behoefte aan een vast aanspreekpunt, is in 2002 
een coördinator aangesteld voor de vrijwilligers.  
 
Een organisatie moet ervoor zorgen dat vrijwilligers graag bij haar blijven werken en goed 
toegerust zijn voor hun taken. Er moet gezorgd worden voor een goede 
informatieverstrekking richting de vrijwilligers met betrekking tot hun taak en de organisatie. 
Er dienen bijeenkomsten waarin scholing en informatie worden gegeven te worden 
georganiseerd. Er moet waardering worden uitgesproken aan de vrijwilligers voor de taken 
zie zij verrichten. 
 
Al met al ontwikkelingen die duidelijk maken dat de structurering en de coördinatie van het 
vrijwilligerswerk nader beschreven dient te worden. 
 
Dit beleid hangt samen met Prezo V 2.3, samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers . 
 
 

Doelstelling vrijwilligersnota 
Het doel van deze nota is: 

 een duidelijk omschreven beleid te voeren richting vrijwilligers en medewerkers van 
SVSF;  

 duidelijkheid te geven over de taak en de functie van de vrijwilligers; 

 een aantal praktische afspraken vast te leggen; 

 de continuïteit van het vrijwilligerswerk in Zorgcentrum Sint Franciscus te waarborgen;  

 het vrijwilligerswerk in de toekomst uit te breiden en verder te structureren. 
 
 

Uitgangspunten voor het werken met vrijwilligers 
Er zijn verschillende omschrijvingen van vrijwilligerswerk. In Zorgcentrum Sint Franciscus 
gaan we uit van de omschrijving: vrijwilligerswerk is werk dat in georganiseerd verband, 
onverplicht en onbetaald wordt verricht, ten behoeve van anderen of de samenleving. Op het 
eerste gezicht lijkt deze omschrijving helder. Het blijft echter moeilijk om aan de hand van 
een omschrijving van vrijwilligerswerk tot een exacte taakafbakening te komen omdat elk 
element in een willekeurige omschrijving  ruimte bevat voor tegenstrijdigheden. Wordt 
vrijwilligerswerk bijvoorbeeld alleen voor anderen of de samenleving gedaan, of zijn er 
persoonlijke motieven die meespelen? 
 
Binnen Zorgcentrum Sint Franciscus wordt vrijwilligerswerk gezien als een aanvulling op de 
professionele zorg. De vrijwilligers mogen geen professionele zorgtaken verrichten.  
 
Hieronder wordt verstaan: 
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 bewoners wassen en aankleden; 

 bewoners helpen bij de toiletgang; 

 bewoners in- en uit bed helpen; 

 bewoners  eten of drinken geven waarbij een slikproblematiek bestaat; 

 bewoners medicijnen geven. 
 

De professionele zorg is en blijft exclusief voorbehouden aan medewerkers van SVSF. De 
rol van vrijwilligers binnen de zorg- en dienstverlening is een aanvullende rol. Dit doen zij 
door middel van het helpen van bewoners waarbij er sprake is van direct contact en door 
middel van het ondersteunen van de organisatie. 
 
Het vrijwilligerswerk geeft een meerwaarde aan de zorg- en dienstverlening omdat enerzijds 
de vrijwilligers extra tijd aan een bewoner kunnen besteden voor bijvoorbeeld een gesprekje 
en anderzijds omdat het door de inzet van vrijwilligers mogelijk is om activiteiten op te zetten 
of uit te breiden. 
 
De zorgvraag van de bewoners in Zorgcentrum Sint Franciscus wordt steeds complexer en 
neemt toe aan intensiteit. Deze ontwikkeling vraagt van de organisatie dat zij bekijkt op 
welke wijze vrijwilligers nu en in de toekomst worden ingezet in de zorg- en dienstverlening. 
 

Doelstelling van het vrijwilligerswerk in de Stichting Verzorging St Franciscus 
De doelstelling is: 

 het bieden van begeleiding en ondersteuning aan de individuele bewoner, het zo goed 
mogelijk aan diens persoonlijk welbevinden tegemoet komen; 

 het aanvullen en ondersteunen van werkzaamheden die binnen de organisatie 
plaatsvinden. 

 

De positie van de vrijwilligers in de organisatie 
De directie draagt zorg  en is eindverantwoordelijk voor de totale organisatorische gang van 
zaken binnen Zorgcentrum Sint Franciscus. Het vrijwilligerswerk is een direct afgeleide van 
het zorgbeleid.  In de dagelijkse gang van zaken staat de vrijwilliger direct onder 
verantwoordelijkheid van de coördinator vrijwilligerswerk.  
Deze zorgt voor de implementatie en de evaluatie van het vrijwilligersbeleid. De taken van 
de vrijwilligers komen vast te liggen  in taakomschrijvingen. Tijdens de uitvoering van de 
vrijwilligerstaken  ligt de verantwoording steeds bij de medewerker van Zorgcentrum Sint 
Franciscus. Er wordt gewerkt met de vrijwilliger samen op basis van gelijkwaardigheid als 
persoon. De medewerker van Zorgcentrum Sint Franciscus dient de vrijwilliger als een 
onderdeel van de afdeling en het team te beschouwen.  Vragen en opmerkingen vanuit de 
vrijwilliger dienen dan ook serieus genomen te worden. De vrijwilliger komt gemaakte 
afspraken met haar of zijn afdeling of team na.  De vrijwilliger moet openstaan voor 
meningen en adviezen van de medewerkers van Zorgcentrum Sint Franciscus. Als de 
vrijwilliger bijzonderheden over een bewoner weet welke van belang zijn voor de afdeling, 
geeft dit de vrijwilliger te allen tijde door aan de medewerker. 
 

De taak van de vrijwilliger 
De taken  van de vrijwilligers in Zorgcentrum Sint Franciscus omvatten  enerzijds taken die 
een direct contact met de cliënten met zich meebrengen en anderzijds taken die geen direct 
contact met cliënten met zich meebrengen, de zogenaamde organisatie-ondersteunende 
taken.  De grenzen tussen vrijwilligerstaken en taken van medewerkers moeten voor beide 
partijen duidelijk zijn, teneinde overschrijding van deze grenzen te voorkomen.  Voor de 
taken van vrijwilligers wordt een algemeen kader opgesteld waarbinnen aspecten 
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opgenomen worden die universeel voor alle vrijwilligerstaken gelden. Als een vrijwilliger 
taken wil gaan uitvoeren die anders zijn dan de taken waarvoor de vrijwilliger zich bij 
organisatie heeft opgegeven, moet hij of zij de afdeling/projectleiding en de coördinator 
vrijwilligerswerk hiervan vooraf op de hoogte brengen. Wanneer met de vrijwilliger afspraken 
zijn gemaakt over de taak die hij of zij gaat uitvoeren, dan moet de vrijwilliger zich hieraan 
houden. Gaat de vrijwilliger op eigen initiatief taken verrichten die buiten zijn of haar 
vrijwilligersfunctie vallen, dan moet de afdeling/projectleiding de vrijwilliger hierop 
aanspreken en de vrijwilliger wijzen op de afspraken die zijn gemaakt bij aanvang van zijn of 
haar vrijwilligerswerk.  
 

Procedure 
Voordat een vrijwilliger definitief bij Zorgcentrum Sint Franciscus vrijwilligerswerk gaat doen, 
dienen verschillende onderdelen te worden doorlopen. Deze worden hierna toegelicht. 

Werving en selectie 
De wervingsprocedure van vrijwilligers start intern. Bezoekers worden persoonlijk benaderd 
voor de invulling van een bepaalde vrijwilligersvacature. Aan medewerkers wordt gevraagd 
of zij aandacht schenken aan een bepaalde vacature. Daarnaast kunnen advertenties 
worden geplaatst op de verschillende afdelingsborden en in het huisblad. 
 
Indien er geen geschikte kandidaat wordt gevonden, start de externe werving. Dit houdt 
onder andere in een advertentie in de lokale media of bemiddeling via de Hulpcentrale Gilze-
Hulten. 
 
Een aspirant vrijwilliger kan zijn of haar belangstelling voor een vacature mondeling of 
schriftelijk kenbaar maken aan de coördinator vrijwilligerswerk. Deze stemt vervolgens vraag 
en  aanbod op elkaar af. De aspirant vrijwilliger wordt vervolgens uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. In dit gesprek komt onder andere aan de orde de visie van 
Zorgcentrum Sint Franciscus ten aanzien van vrijwilligerswerk, de organisatie van 
vrijwilligerswerk, Zorgcentrum Sint Franciscus als organisatie, de verschillende 
vrijwilligerstaken, de verwachtingen van de aspirant vrijwilliger en de verwachtingen van 
Zorgcentrum Sint Franciscus. 
 
Na het kennismakingsgesprek vindt er later nog een gesprek plaats waarin onder andere de 
definitieve vrijwilligerstaak, proeftijd, evaluatie, begeleiding en wat Zorgcentrum Sint 
Franciscus de vrijwilligers te bieden heeft aan de orde komen. Tevens maakt de vrijwilliger 
na dit gesprek kennis met de afdeling of  een project waar het vrijwilligerswerk plaats gaat 
vinden. Tijdens deze kennismaking komen praktische afspraken aan bod: 

 wie werkt de vrijwilliger in? 

 bij wie kan hij of zij met vragen terecht? 

 de periode van inwerken vaststellen; 

 de lengte van de proeftijd is afhankelijk van de frequentie van het vrijwilligerswerk; 

 aan de vrijwilliger wordt gevraagd om tijdig door te geven vanaf wanner hij of zij niet 
meer beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. Zorgcentrum Sint Franciscus gaat  hierbij uit 
van minimaal 4 weken; 

 een vrijwilligersovereenkomst wordt in tweevoud overhandigd. Eén exemplaar dient 
ondertekend door de vrijwilliger te worden geretourneerd. 

Inwerkperiode 
Gedurende de inwerkperiode staat de kennismaking met nieuwe taken, de afdeling c.q. het 
project en de organisatie centraal. De algehele begeleiding is in handen van de coördinator 
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vrijwilligerswerk. De vrijwilliger wordt zorgvuldig ingewerkt door een medewerker van SVSF 
of door een collega-vrijwilliger.  
 
Evaluatie 
Op het einde van de inwerkperiode bestaat de mogelijkheid om de inzet en de taken van de 
vrijwilliger te evalueren. Een tweede evaluatiemoment is na afloop van de proefperiode. 
Hierin kunnen de volgende punten aan de orde worden gesteld: 

 ervaringen van de vrijwilliger wat betreft de gedane taken; 

 ervaringen met cliënten; 

 samenwerking met andere vrijwilligers en met medewerkers van Zorgcentrum Sint 
Franciscus; 

 de tijdsinvestering; 

 wensen en behoeften van de vrijwilliger; 

 ervaringen en opmerkingen vanuit de organisatie; 

 vragen en opmerkingen van de vrijwilliger; 

 beoordeling of de vrijwilliger geschikt is voor het soort vrijwilligerswerk; 

 vervolgafspraken. 
 
 

Rechtspositie 

Inspraak en medezeggenschap 
Regelmatig worden er met vrijwilligersgroepen bijeenkomsten belegd waarop de 
verschillende activiteiten worden besproken met de coördinator vrijwilligerswerk. Tijdens dit 
overleg kan informatie worden uitgewisseld, meningen en ideeën worden uitgesproken en 
kunnen afspraken worden gemaakt. De frequentie en de duur van het overleg zijn 
afhankelijk  van de aard en de omvang van de onderwerpen die moeten worden besproken. 
Voor de vrijwilligers is het van belang dat voor de dagelijkse gang van zaken de 
beslissingsbevoegdheid berust bij de coördinator vrijwilligerswerk. Als er binnen de 
organisatie maatregelen worden genomen die ook vrijwilligers aangaan, worden zij hierover 
geïnformeerd. 
Daarnaast wordt van de vrijwilligers verwacht dat als zij problemen en knelpunten met 
cliënten en bezoekers in de dagelijkse gang van zaken signaleren, deze neerleggen bij een 
medewerker van de desbetreffende afdeling of project. De coördinator vrijwilligerswerk 
bekijkt in hoeverre deze onderwerpen aan de orde moeten worden gesteld tijdens de 
bijeenkomst met de desbetreffende vrijwilligers. 

Onkostenvergoeding 
De vrijwilliger ontvangt geen betaling voor de verrichte activiteiten, Kosten die worden 
gemaakt in opdracht van Zorgcentrum Sint Franciscus worden, na overleg van nota’s 
vergoed. 

Verzekeringen 
Zorgcentrum Sint Franciscus heeft voor al haar vrijwilligers een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten. 
 
Klachten en geschillenregeling 
In de onderlinge relatie vrijwilliger, werknemer en cliënt kunnen klachten en geschillen 
voorkomen. Indien klachten en geschillen voordoen, dient de volgende procedure in acht te 
worden genomen. In eerste instantie dient de klacht of geschil besproken te worden tussen 
de desbetreffende partijen. Indien dit geen oplossing biedt, zal een gesprek plaatsvinden 
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tussen de partijen in aanwezigheid van de coördinator vrijwilligerswerk en/of de 
contactpersoon van de afdeling of project. Wanneer er geen oplossing komt die voor beide 
partijen acceptabel is, beslist de directie na beide partijen gehoord te hebben. 
 
Scholing en training  
Ter ondersteuning van de taken van de vrijwilliger kan deel worden genomen aan het 
(bij)scholingsprogramma van Zorgcentrum Sint Franciscus. Ook kan op verzoek van de 
vrijwilligers scholing op maat worden aangeboden. Het scholingsprogramma wordt in overleg 
met de vrijwilligers en de directie opgesteld. De kosten voor het scholingsprogramma 
worden in overleg met de directie geregeld. 

Privacy 
Doordat veel vrijwilligerstaken een direct contact met cliënten met zich meebrengt, kan de 
vrijwilliger regelmatig geconfronteerd worden met gegevens in de persoonlijke of 
vertrouwelijke sfeer. De vrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze 
gegevens. Deze geheimhoudingsplicht houdt niet op buiten de muren van Zorgcentrum Sint 
Franciscus of na het beëindigen van het vrijwilligerswerk. Indien door de vrijwilliger de 
geheimhoudingsplicht geschonden wordt, kan de directie besluiten gerechtelijke stappen 
jegens betrokken vrijwilliger te ondernemen. 

Melding van ongelukken of incidenten 
 Bij fouten of ongevallen met cliënten of als er sprake is van gevaarlijke situaties, dienen 
vrijwilligers samen met de  coördinator vrijwilligerswerk of de contactpersoon van de afdeling 
of project een meldingsformulier (bijna-)ongelukken en gevaarlijke situaties in te vullen. Dit 
formulier is verkrijgbaar bij de coördinator vrijwilligerswerk. 
 

Communicatie 
Een belangrijke voorwaarde voor de vrijwilliger om op een goede wijze invulling te kunnen 
geven aan zijn of haar taak, is een adequate informatievoorziening. Afhankelijk van de taak 
is die informatie beschikbaar die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de taak. De 
eindverantwoordelijkheid over welke informatie wel of niet wordt verstrekt, ligt bij de 
werknemer. Tot slot kan gesteld worden, dat  steeds  wanneer cliënten en medewerkers 
informatie krijgen, bezien zal worden op welke wijze de vrijwilligers hiervan op de hoogte 
worden gesteld. Voorts draagt de directie zorg voor een goede informatievoorziening naar 
de vrijwilligers, bijvoorbeeld via een brief of via het huisblad.  
 
 

Tot slot 

 Een beleidsnota is een dynamisch gegeven. Nieuwe ontwikkelingen, visies en inzichten 
ten aanzien van vrijwilligerswerk in de maatschappij en binnen Zorgcentrum Sint 
Franciscus, vragen om een  periodieke bijstelling. In dat kader zal het vrijwilligersbeleid 
binnen Zorgcentrum Sint Franciscus driejaarlijks worden geëvalueerd. 

 In alle gevallen waarin dit vrijwilligersbeleid niet voorziet, beslist de directie. 

 Het vrijwilligersbeleid is in werking getreden in december 2003. 
Het protocol is in januari 2017 geëvalueerd waarbij een enkele tekstuele wijziging is 
aangebracht. Het protocol is per februari 2017 van kracht. 


