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1. Welkom bij SamenDoen

Wat fijn dat u als vrijwilliger aan de slag wilt gaan (of misschien al bent). Door vrijwilligers- 

werk bij ons te doen, krijgt u kansen om uw talenten en kennis verder te ontwikkelen.  

U besteedt tijd en energie, waar andere mensen plezier aan beleven en het geeft u  

voldoening iets voor een ander te betekenen.

Wij willen er alles aan doen om te zorgen dat u zich bij ons thuis voelt. We bieden u 

daarom de nodige begeleiding en ondersteuning.

Deze brochure is een samenvatting van het Vrijwilligersbeleid van SamenDoen. Het geeft 

praktische informatie hoe het vrijwilligerswerk in onze organisatie geregeld is. Er staat in 

wat u van ons kunt verwachten en ook hoe wij met elkaar willen omgaan.

Namens iedereen die bij SamenDoen werkzaam is, wensen wij u een fijne tijd toe als 

vrijwilliger bij onze organisatie!

2. Visie, Missie en Doel SamenDoen

Onze visie is: bij te dragen aan een samenleving die actief is, een netwerk heeft en  

midden in het leven staat door de kracht van een ander te zien en te benutten. Dit doen 

wij door vanuit een vraag de juiste mensen en instellingen met elkaar te verbinden.

Onze missie is: “SamenDoen wil samen met u bijdragen aan een sociale, gezonde en 

actieve samenleving waarin iedereen er toe doet.”

Ons doel is: het versterken van de eigen kracht en het netwerk van 

inwoners van ons werkgebied, het organiseren van informele zorg en 

het bevorderen van talentontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat  

individuen, instellingen, wijken en kernen samen- 

werken op gemeentelijk niveau. Dit alles in de 

ruimste zin van het woord.



3. Definitie Vrijwilligerswerk

‘Vrijwilligerswerk verrichten in georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald 

ten behoeve van anderen of de samenleving… Werkt dat?’

In ‘georganiseerd verband’ betekent, dat het vrijwilligerswerk binnen een bepaalde struc- 

tuur plaatsvindt. De vrijwilligers, die werk voor SamenDoen verrichten, doen dat onder de 

verantwoordelijkheid van de eerstverantwoordelijke medewerker die de taak coördineert. 

De beroepskrachten en de directie van SamenDoen zijn te allen tijde eindverantwoordelijk.

‘Onverplicht’ betekent dat de vrijwilliger er zelf in alle vrijheid voor kiest om bepaalde 

werkzaamheden op zich te nemen. Dat wil echter niet zeggen dat er sprake is van vrij-

blijvendheid. Het kiezen voor vrijwilligerswerk bij SamenDoen brengt wel verplichtingen 

met zich mee.

Vrijwilligers zijn ‘onbetaalde krachten’. Eventuele vergoedingen van onkosten passen 

binnen de fiscale regelgeving. Er wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten tussen 

SamenDoen en de vrijwilliger, waar beiden zich aan dienen te houden. 

4. Vrijwilligerswerk bij SamenDoen

Wij bieden een leuke, inspirerende omgeving, waarin u werkzaamheden kunt verrichten, 

die bij u passen. U kunt verschillende activiteiten uitvoeren of functies bekleden. Er is 

een grote diversiteit aan vacatures van maatjes tot netwerkcoach en van vrijwilliger 

thuisadministratie tot verkeersregelaar. Er is van alles te doen. 

Vrijwilligers van SamenDoen zijn o.a. actief als:

•	 Maatje

•	 Vrijwilliger Thuisadministratie

•	 Netwerkcoach

•	 Peer to Peer Coach

•	 Vrijwilliger Signalerend Huisbezoek 75+

•	 Praktisch Vrijwilliger

•	 Gastvrouw/ -heer Noorderberg

•	 Verkeersregelaar



Sommigen zetten zich elke week in, anderen hebben minder tijd te besteden. Afspraken 

over inzet etc. worden met iedere vrijwilliger apart gemaakt, zodat u met veel plezier aan 

de slag kunt.

4.1 Vrijwilliger worden bij SamenDoen
Als nieuwe vrijwilliger heeft u eerst een kennismakingsgesprek met onze Adviseur  

Vrijwilligers. Samen wordt er gekeken wat de vrijwilligersfunctie inhoudt en of de functie 

bij u past. Indien u besluit de functie te aanvaarden, wordt er een afspraak gemaakt om 

kennis te maken met medevrijwilligers (i.v.t.). Daarna wordt er een vrijwilligersovereen-

komst opgemaakt.

4.2 Wat bieden wij onze vrijwilligers
Wij vinden het belangrijk dat u zich als vrijwilliger thuis voelt bij onze organisatie.  

D.m.v. een duidelijk vrijwilligersbeleid, het bieden van begeleiding, het aanbieden van 

trainingen en het geven van waarderingen willen we onze vrijwilligers enthousiast  

houden.

4.3 Begeleiding
Als vrijwilliger kunt u rekenen op ondersteuning/begeleiding van uw eerstverantwoordelijke 

medewerker. Daarnaast ontvangt u jaarlijks een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. 

Met de uitkomsten hiervan kunnen wij ons vrijwilligersbeleid (en de uitvoering ervan) 

indien noodzakelijk aanpassen/verbeteren. Indien u tussentijds behoefte heeft aan een 

gesprek, kunt u dit altijd aanvragen bij uw eerstverantwoordelijke medewerker.

4.4  Training/Scholing
Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers goed hun taak kunnen 

uitvoeren. Indien het gewenst is uw kennis en/of vaardigheden, die 

verband houden met de invulling van de functie, bij ons uit te 

breiden, dan zullen wij u hierin ondersteunen. U kunt hierbij 

denken aan een instructie, training en/of scholing. 

Bij sommige functies is training/scholing nood- 

zakelijk. Bij andere functies is dit vrijblijvend.



4.5 Waardering Vrijwilligerswerk
Onze vrijwilligers zijn de spil in onze organisatie. Bij diverse gelegenheden willen we 

specifiek onze waardering tot uitdrukking laten komen voor alles wat u doet. 

•	 Jaarlijks wordt er een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor onze vrijwilligers, 

waar u in het zonnetje wordt gezet. 

•	 Tijdens onze SamenDoenDag geven wij onze vrijwilligers extra aandacht door bijvoor-

beeld een heerlijke stoelmassage en een leuke attentie. Ieder jaar proberen we weer 

een originele en passende waardering te bedenken.

4.6 Informatievoorziening
Via een nieuwsbrief of werkoverleg wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van 

relevante ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarnaast kunt u altijd een gesprek 

aanvragen met uw eerstverantwoordelijke medewerker voor vragen over uw werk of de 

organisatie.

4.7 Goed verzekerd
Het kan voorkomen dat er tijdens uw vrijwilligerswerkzaamheden iets mis gaat. U kunt 

hierbij denken aan schade of verlies van eigendommen van uzelf of van een ander.  

U wordt verzocht de schade eerst op uw eigen verzekering te verhalen.

Wordt de claim afgewezen, dan kunt u een beroep doen op het verzekeringspakket 

van de gemeenten Leerdam en Zederik. Voor alle vrijwilligers (in georganiseerd verband 

werkzaam) die binnen deze gemeenten werkzaam zijn, hebben zij diverse verzekeringen 

afgesloten. Overkomt u iets tijdens het uitvoeren van uw vrijwilligerswerk, dan kunt u 

via de gemeente een schadeformulier aanvragen. Indien gewenst helpen wij u bij het 

invullen.

Wanneer u met uw eigen auto voor SamenDoen rijdt, 

dient u in het bezit te zijn van een 

ongevallen inzittendenverzekering.



4.8 Onkostenvergoeding
Als vrijwilliger kunt u rekenen op een kilometervergoeding. U kunt dan denken aan gereden 

kilometers voor of met cliënten, bijvoorbeeld voor begeleiding naar ziekenhuis/huisarts 

of begeleiding tijdens een uitje. U ontvangt € 0,19 per gereden kilometer. tot maximaal 

50 kilometer. per keer (retour). Kosten gemaakt voor woon-werkverkeer worden niet 

vergoed.

Gemaakte kosten kunt u via een declaratieformulier indienen. Declaraties dienen voor  

1 januari van het volgende boekjaar te worden ingeleverd.

4.9 Arbeidsomstandigheden
Om goede werkcondities te garanderen is het van groot belang dat de werkomgeving en 

werkmethoden veilig en gezond zijn. Wanneer u binnen de organisatie een knelpunt of 

probleem signaleert, kunt u dit doorgeven aan de eerstverantwoordelijke medewerker. 

Hij/zij zal uw reactie in behandeling nemen.

4.10 Klachtenreglement
Bij SamenDoen geldt het uitgangspunt dat iedereen binnen de organisatie zijn/haar werk 

zo goed mogelijk, zo verantwoord mogelijk en met veel inzet verricht. Toch kan het voor- 

komen dat er fouten of vergissingen worden gemaakt die aanleiding geven tot een klacht. 

De klachtenprocedure moet ervoor zorgen dat ontevreden cliënten, vrijwilligers, mede- 

werkers en stagiaires goed worden geholpen en dat zij vertrouwen houden in onze orga-

nisatie. Uitgangspunt is dat conflicten en geschillen eerst met uw eerstverantwoordelijke 

medewerker of adviseur wordt besproken, zodat hij/zij voor een oplossing kan zorgen. 



5. Wat verwachten wij van onze vrijwilligers?

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We maken een aantal afspraken met elkaar waar 

we (u als vrijwilliger en wij als uw ‘opdrachtgever’) ons beiden aan houden. Dit schept 

duidelijkheid. Hieronder lichten we dit kort toe. 

5.1 Ziekte of afwezigheid
Wanneer u door ziekte niet in staat bent om uw vrijwilligerswerk te verrichten, meldt u 

dit zo snel mogelijk bij de eerstverantwoordelijke medewerker. Wanneer u weer hersteld 

bent, geeft u dit door aan de eerstverantwoordelijke medewerker. Gaat u met vakantieof 

heeft u een andere reden voor afwezigheid, geeft u dit dan ruim van tevoren door, zodat 

uw begeleider (indien noodzakelijk) de tijd heeft om passende vervanging te regelen.

5.2 Eigendommen en aansprakelijkheid
SamenDoen stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van 

vrijwilligers en cliënten. Als vrijwilliger bent u verplicht melding te doen aan de eerstver-

antwoordelijke medewerker van incidenten met cliënten, medewerkers of collega-vrij-

willigers. Daarnaast bent u verplichtzorgvuldig om te gaan met goederen die aan uw 

zorgen zijn toevertrouwd. Het is niet toegestaan legitimatiebewijzen, betaalpassen, 

sleutels of geld van cliënten/deelnemers in bewaring te nemen.  Uitzonderingen op 

deze regel worden vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst.

5.3 Geheimhoudingsplicht
Als vrijwilliger heeft u geheimhoudingsplicht tijdens de duur en na beëindi- 

ging van de vrijwilligersovereenkomst. Dit gaat om informatie, waar 

u het vertrouwelijke karakter van kent of redelijkerwijs van kan 

vermoeden. Met het tekenen van de vrijwilligersovereen-

komst gaat u akkoord met deze geheimhoudings-

verplichting. 

Bij overtreden van deze afspraak is Samen 

Doen gerechtigd de overeenkomst één- 

zijdig en met onmiddellijke ingang te  

beëindigen. Tevens heeft SamenDoen het 

recht om van de (voormalige) vrijwilliger 

volledige schadevergoeding te vorderen.



5.4 Beëindiging vrijwilligersovereenkomst
Als vrijwilliger houdt u bij het beëindigen van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening 

met een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer wij de overeenkomst met u willen opzeggen, 

moet daar een gegronde reden voor zijn, welke we met u zullen bespreken. 

Wanneer u langdurig ziek bent, neemt de eerstverantwoordelijke medewerker contact 

met u op. Samen wordt er gekeken of het voortzetten van de overeenkomst wenselijk is.

5.5 Registratie en privacy
SamenDoen registreert een aantal persoonlijke gegevens van de vrijwilliger. Er wordt 

tevens gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Het dossier bevat de vrijwilligersovereenkomst, VOG, schriftelijke afspraken en eventuele 

correspondentie.



5.6 Gedragsregels vrijwilligers van SamenDoen
Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving, waarin iedereen respectvol met 

elkaar omgaat.

Er zijn voor onze organisatie gedragsregels opgesteld om elke vorm van gedrag te voor-

komen dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

Bij de start van uw werkzaamheden voor SamenDoen word u hierop gewezen. Met 

ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst verklaart u hiervan kennis te hebben 

genomen en conformeert u zich hiernaar te handelen. Iedereen die zich aan de gedrags-

regels houdt, is welkom bij SamenDoen. Dit betekent dat u het volgende onderschrijft:

1 Ik ga met respect om met de ander;

2 Ik houd rekening met de grenzen van anderen;

3 Ik doe niet mee aan pesten of roddelen; 

4 Wat mij in vertrouwen verteld wordt, houd ik in vertrouwen bij me;

5 Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie;

6 Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van 

uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging;

7 Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedra-

gingen of uitingen;

8 Ik dring niet verder door in het privéleven van de cliënt dan functioneel noodzakelijk is;

9 Ik ontvang de cliënt niet thuis;

10 Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 

daar niet aan houdt hierop aan en meldt dit zo nodig aan de eerstverantwoordelijke 

of aan de directie.



Burgemeester Meesplein 5c

4142 AZ Leerdam

T 0345-637363

E info@samendoen.expert

I www.samendoen.expert

Wij doen het samen!


