VRIJWILLIGERSZAKEN

Zo regelen
we dat
bij Wijkracht!
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Dit boekje is met zorg samengesteld en is informatief van aard.
Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Door besluiten op organisatieniveau of in de
wetgeving is het mogelijk dat de tekst niet langer actueel is, wanneer je dit leest.
Wijkracht oktober 2017
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Welkom bij Wijkracht
Fijn dat je je als vrijwilliger wilt inzetten voor één van
de teams of onderdelen van Wijkracht.
De inzet van vrijwilligers is voor Wijkracht heel waardevol. Vrijwilligers zijn,
net als onze medewerkers, het kapitaal van onze organisatie. Om te zorgen
dat iedereen zijn/haar taken goed kan uitvoeren, informeren we je graag
over een aantal zaken.
Vrijwilligerswerk is enorm waardevol voor ons als organisatie, maar ook
voor jou als vrijwilliger. Kennis en vaardigheden zet je in om anderen te
ondersteunen. Je leert zelf nieuwe vaardigheden, je leert nieuwe mensen
kennen en je inzet wordt door veel mensen gewaardeerd. Vrijwilligerswerk
is zinvol en vooral erg leuk om te doen.
Dit boekje geeft een overzicht van alle vrijwilligersgroepen/functies bij
Wijkracht. Verder biedt dit boekje informatie over de rechten en plichten
van de vrijwilligers en van Wijkracht. Belangrijke informatie die maakt
dat onze vrijwilligers met nog meer plezier hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren.
Dit boekje ontvang je bij je vrijwilligerscontract.
We hebben ons best gedaan de informatie zo compact, maar ook zo
volledig mogelijk weer te geven. Mocht je informatie missen of vragen
hebben. Laat het ons weten! Je kunt dan mailen naar info@wijkracht.nl
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INTRODUCTIE
DEFINITIE
Vrijwilligerswerk “Werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en
onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.”

Visie Wijkracht op vrijwilligerswerk
Wijkracht maakt zich sterk voor een samenleving, waarin mensen
meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze.
Wijkracht gelooft in de kracht van individuen en de samenleving.
De medewerkers en vrijwilligers geven informatie en advies, ze organiseren
activiteiten en bieden waar nodig tijdelijk een steuntje in de rug. Wijkracht
heeft ± 140 medewerkers en ± 1000 vrijwilligers die zich samen inzetten
voor inwoners uit verschillende gemeenten.
Het werken met vrijwilligers is voor Wijkracht een bewuste keuze.
Vrijwilligers hebben een aantoonbare meerwaarde in het realiseren van
onze doelen. Het werken met vrijwilligers maakt het mogelijk om zowel
kwantitatief als kwalitatief een beter (breder en diepgaander) pakket aan
diensten en activiteiten aan te bieden. Daarnaast staan onze vrijwilligers
midden in de samenleving en maken zij onze organisatie daardoor meer
zichtbaar in buurten en wijken.

Positie in de organisatie
Vrijwilligers zijn te vinden in (bijna) alle teams. Vrijwilligers en
beroepskrachten werken nauw samen. De taken van vrijwilligers hangen
af van hun interesse, beschikbare tijd, deskundigheid, zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid. De beroepskrachten zorgen voor de
continuïteit, geven de kaders aan waarbinnen gewerkt wordt en zijn
eindverantwoordelijk.

Overeenkomst
Voor alle vrijwilligers geldt een standaard vrijwilligersovereenkomst.
Die overeenkomst zorgt dat beide partijen duidelijkheid hebben over
de belangrijkste voorwaarden, rechten en plichten. Vrijwilligers die
huisbezoeken afleggen, krijgen een identificatiepas van Wijkracht.
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Vrijwilligersfuncties binnen Wijkracht
Wijkracht Hengelo
• Gastvrouw/gastheer
• Vrijwilliger communicatie
• Vrijwilliger facilitair Muziekschool
• Vrijwilliger buurtkamer.
• Vrijwilliger AVEM
Hulpdienst Hengelo
• Vrijwilliger praktische Hulp
• Vrijwilliger administratie thuis
• Vrijwilliger ondersteuning thuis
• Vrijwilliger brievenhulp
• Vrijwilliger spreekuur
• Vrijwilliger bezoekdienst weduwen en weduwnaars
• Vrijwilliger voor mensen met beginnende dementie
• Vrijwilliger ondersteuning thuis
• Vrijwilliger ontmoetingsgroep op zondag
• Vrijwilliger onafhankelijke cliëntondersteuning
• Mantelzorgvrijwilligers
SWOH
• Vrijwilliger Bureau Activiteiten Bemiddeling
• Vrijwilliger ouderenbezoek 75+
(bezoekvrijwilliger en vrijwilliger die data invoert)
• Vrijwilliger ontmoetingsruimten en sociëteiten
• Vrijwilliger levensboek
• Vrijwilliger alzheimer café Hengelo
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo
• Front officemedewerker
• Coach warme bemiddeling
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Skilzz Hengelo
• Vrijwilliger jongerenwerk stedelijk
• Vrijwilliger jongerenwerk in de wijk
Buurtbemiddeling Hengelo/Borne/Haaksbergen
• Vrijwillige buurtbemiddelaar
Menthol Hengelo
• Maatschappelijke begeleider
• Vrijwilliger taalles in de wijk
• Vrijwilliger taalcafé
• Taalcoach
Wijkracht Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Hengelo/Borne/Haaksbergen
• Vrijwillige cliëntondersteuner
Wijkracht Samen Actief
• Beweegmaatje
Wijkracht Haaksbergen (partner van Noaberpoort)
• Vrijwilliger taalhuis
• Vrijwilliger jongerenwerk Skilzz
• Seniorenvoorlichter
• Vrijwilliger seniorenactiviteiten
• Seniorenmaatje
• Vrijwilliger ZIENS
• Gastvrouw/heer Noaberpoort
• Front officemedewerker vrijwilligerswerk Haaksbergen
• Vrijwilliger inburgering/vluchtelingenwerk
• Vrijwilliger AutoMaatje
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Wijkracht Borne
• Vrijwilliger praktische noodhulpdienst (vervoer, klussen en computerhulp)
• Vrijwilliger eettafels
• Vrijwilliger samen erop uit (fietstochten, scootmobieltochten en Duofiets)
• Vrijwilliger Praktische Ondersteuning Ordening Thuisadministratie (hulp
bij administratie, budgetcoaching en preventieve schuldhulpverlening)
• Vrijwilliger individuele ondersteuning (rouwverwerking, sociale contacten)
• Vrijwilliger communicatie/PR
• Vrijwilliger administratie

Algemene afspraken
Voordat je start met je vrijwilligerswerk binnen Wijkracht,
regelen we het volgende:
•	Je hebt je gelegitimeerd door middel van een geldig paspoort of
identiteitskaart.
• Er heeft een intakegesprek plaatsgevonden.
• Je hebt kennisgenomen van de taken en werkzaamheden.
• De vrijwilligersovereenkomst is getekend.
• Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden, is er een VOG overlegd.

Inwerkperiode
Voor zowel jou als vrijwilliger als de organisatie is er een inwerkperiode.
Je wordt wegwijs gemaakt bij Wijkracht en het team en ontvangt informatie
over de organisatie, de werkzaamheden, reglementen en procedures van
de verantwoordelijke beroepskracht. Afhankelijk van de functie duurt de
inwerkperiode kort of lang.

Attentiebeleid
Als vrijwilliger bij Wijkracht zet je jezelf met veel enthousiasme in.
Omdat je geen arbeidskracht bent, val je niet onder het personeelsbeleid
van Wijkracht. Wijkracht wil echter blijk geven van waardering voor de inzet
van haar vrijwilligers.
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Alle vrijwilligers ontvangen in december een kerstpakket. Deze wordt
aangeboden tijdens een gezellige bijeenkomst, waarvoor elke vrijwilliger
persoonlijk wordt uitgenodigd.

Privacy en veiligheid
Om jou en de mensen met/voor wie je werkt te beschermen zijn de
volgende regels opgesteld.
• Je neemt geen geld of geschenken aan van klanten.
• Je mag geen geld halen of pinnen voor klanten.
• Je beheert geen pin- of tancodes van klanten.
• Je geeft je privételefoonnummer niet aan klanten.
• Je onderhoudt geen privécontacten met klanten.
Ook niet via social media, zoals Facebook en Twitter.
• Je gaat in principe niet ’s avonds en in het weekend op huisbezoek.
Uitgezonderd vrijwilligers Mantelzorgondersteuning en Buurtbemiddelaars.
• Je hebt geen sleutel van de woning van klanten.
• Je geeft veranderingen en signalen door aan de verantwoordelijke
beroepskracht. Je bent immers de oren en ogen van Wijkracht.
• Je eigen veiligheid gaat voor het belang van de klant.
• Je mag afspraken maken met instanties, maar altijd in afstemming 		
(vooraf) met de verantwoordelijke beroepskracht en klant.
• Je doet geen belastingaangiftes.
• Je verricht geen medische handelingen.

Bereikbaarheid vrijwilliger voor klanten
Klanten hebben geen telefoonnummers van de vrijwilligers. Sommige
vrijwilligers hebben een e-mailadres van Wijkracht of een prepaid telefoon,
waardoor ze makkelijk te bereiken zijn. Voor vrijwilligers van mantelzorgondersteuning geldt dat er bij de koppeling wél telefoonnummers worden
uitgewisseld. De vervolgafspraken verlopen tussen vrijwilliger en de mantelzorger.

Begeleiding/ondersteuning
Je krijgt begeleiding en ondersteuning. In welke mate en frequentie hangt
af van je functie en je takenpakket. De beroepskracht zorgt in ieder geval
voor een veilige en goede start. Zeker voor vrijwilligers, die huisbezoeken
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afleggen. De begeleiding bestaat daarnaast uit regelmatige groepsbijeenkomsten, waarbij ook scholing en intervisie aan de orde kunnen komen.
Indien nodig wordt individuele begeleiding door de beroepskracht geboden.

Deskundigheidsbevordering
We willen alle vrijwilligers goed van start laten gaan bij het uitoefenen van
hun nieuwe functie. Voor sommige vrijwilligersfuncties geldt, dat er eerst
een training gevolgd moet worden, alvorens van start te kunnen gaan. Als
vrijwilliger van Wijkracht ben je automatisch lid van de Wijkracht Academie.
De Wijkracht Academie organiseert bijeenkomsten en trainingen waar je als
vrijwilliger gratis aan kunt deelnemen. Op www.wijkrachtacademie.nl vind je
altijd het meest actuele aanbod.

Geheimhouding
Je gaat akkoord met de plicht tot geheimhouding over alles wat de klant en
de organisatie betreft. Dit geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.
Andersom zal Wijkracht geen informatie over jou delen naar anderen toe.

Conflicten en geschillen
Bij Wijkracht staan we garant voor ongedwongen en respectvol samenwerken. Toch kan het gebeuren dat de samenwerking tussen jou en de organisatie of de samenwerking met andere vrijwilligers niet geheel naar wens
verloopt.
De vrijwilliger heeft een probleem/klacht/conflict met:
1. Een collega vrijwilliger of een cliënt.
2. De verantwoordelijke beroepskracht.
Betreft situatie 1
De vrijwilliger bespreekt dit met de verantwoordelijke beroepskracht. Samen met de beroepskracht bespreekt de vrijwilliger de meest wenselijke
stappen om te komen tot een oplossing. Bijvoorbeeld een driegesprek.
Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan wordt de situatie voorgelegd
aan de teamcoach. Zie verder situatie 2.
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Betreft situatie 2
De vrijwilliger meldt het probleem/klacht/conflict bij de teamcoach.
Deze beoordeelt wat er nodig is om te komen tot een oplossing. Leidt dit
niet tot de gewenste oplossing, dan wordt de situatie voorgelegd aan de
directie. Lukt het dan nog niet, dan wordt de situatie voorgelegd aan de
klachtenfunctionaris van Carintreggeland. Deze is te bereiken via
088 367 70 00.

Beëindiging van het vrijwilligerswerk
Conform de vrijwilligersovereenkomst heb je een opzegtermijn van vier
weken. Tenzij anders is afgesproken. De verantwoordelijke beroepskracht
voert een exitgesprek met je.

Voorzieningen en vergoedingen
Wijkracht voorziet je van materialen die nodig zijn voor het goed kunnen
uitvoeren van de werkzaamheden, waarvoor je bent aangenomen.

Vergoedingen
Doen wat je leuk vindt, waar je goed in bent of waar je juist nieuwe vaardigheden leert; hoe mooi is dat! Vrijwilligerswerk bij Wijkracht biedt jou:
• Een prettige werkomgeving;
• Goede samenwerking met de beroepskrachten en/of andere vrijwilligers;
• WA- én ongevallenverzekering tijdens de werkzaamheden;
• Een scholings- en/of cursusprogramma, indien nodig;
•	Waardering van deelnemers, cliënten en medewerkers voor jouw inzet
als vrijwilliger;
•	Jaarlijkse informele en gezellige bijeenkomsten met vrijwilligers
onderling;
• Een kerstpakket;
•	Vergoeding van de (vooraf goedgekeurde) onkosten en (reiskosten) die
een vrijwilliger maakt;
•	De reiskosten van de vrijwilligers van het woonadres naar het vrijwilligerswerkadres worden in principe niet vergoed. Uitzonderingen zijn ter
beoordeling van de desbetreffende vrijwilligerscoördinator.
• Verrijking van je CV;
• Uitbreiding van je netwerk.
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Verzekering
Alle vrijwilligers van Wijkracht zijn verzekerd via de gemeente Hengelo, die
hiervoor een basis- en een pluspolis heeft afgesloten bij Centraal Beheer
Achmea. Deze verzekering is altijd secundair, wat betekent dat bij een
claim altijd gekeken wordt of er een andere verzekering is, waarop de
schade verhaald kan worden. Dan gaat de andere verzekering voor. Deze
secundaire verzekering geldt voor alle verzekeringen, behalve de ongevallenverzekering. Vrijwilligers van Wijkracht, die niet in Hengelo werkzaam
zijn, kunnen in eerste instantie een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van die gemeente. Heeft de betreffende gemeente geen vrijwilligersverzekering, dan kan er een beroep worden gedaan op de verzekering van
de gemeente Hengelo. Daarnaast heeft Wijkracht een Ongevallen/inzittende verzekering afgesloten voor vrijwilligers die met cliënten/deelnemers
rijden.
De aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB) die Wijkracht heeft, geldt
ook voor vrijwilligers. Deze is voor materiële- en letselschade die een derde
oploopt waarvoor Wijkracht aansprakelijk gehouden kan worden. Daarnaast kent de verzekering een uitbreiding voor vermogensschade, die een
derde oploopt door bijvoorbeeld het verkeerd invullen van een formulier
(bijvoorbeeld aanvraag huurtoeslag).

Vrijwilliger en uitkering
Het uitvoeren van vrijwilligerswerk kan gevolgen hebben voor het recht op
een (sociale) uitkering en de hoogte hiervan. Verschillende uitkeringsinstanties hanteren verschillende regels. Heb je een WW-uitkering? Dan dien
je een formulier te downloaden van de UWV-site. Dit formulier dien jezelf
in te vullen en op te sturen. Ook Wijkracht dient een deel van dit formulier
in te vullen. De UWV moet eerst toestemming geven, alvorens je daadwerkelijk kunt starten met je vrijwilligerswerk. Heb je een bijstandsuitkering?
Vraag dan altijd toestemming aan je klantmanager voordat je start.
Je vervangt bij Wijkracht geen bestaande of wegbezuinigde functies.
Wel kun je soms activiteiten verrichten, die als onderdeel ook in functies
van Wijkracht medewerkers voorkomen.
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Rechten en plichten
Met het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst, heb je als vrijwilliger rechten en plichten.

Rechten
Je hebt recht op:
• Een duidelijke vrijwilligersovereenkomst;
• Duidelijkheid over je taken en werkzaamheden;
• Werkzaamheden die aansluiten bij je kwaliteiten, mogelijkheden en
interesses;
• Duidelijkheid over dagen en tijden waarop je geacht wordt aanwezig te zijn;
• Een goede introductie binnen Wijkracht en informatie aangaande het 		
team of onderdeel, waarvoor je je inzet;
• Waar nodig: scholing of training;
• Een vergoeding van reëel gemaakte kosten;
• Een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering;
• Een klachten- en geschillenregeling;
• Faciliteiten die nodig zijn voor een goede uitvoering van je werkzaamheden.
Eventuele kosten die voortvloeien uit deze rechten, komen ten laste van
Wijkracht.

Plichten
Je verplicht je tot hetgeen in de vrijwilligersovereenkomst is vastgelegd.
• Het nakomen van de afgesproken dagen en tijden van aanwezigheid;
• Je meldt je op tijd af als je niet op de afgesproken tijden aanwezig kunt zijn;
• Je vertegenwoordigt Wijkracht correct in contacten met klanten,
bezoekers, instanties e.d.;
• Je gaat verantwoord om met eigendommen van Wijkracht;
• Je gaat vertrouwelijk om met informatie van de klant en Wijkracht;
• Je committeert je aan de doelstellingen van Wijkracht.
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Contactinformatie
WIJKRACHT
088 945 57 22
info@wijkracht.nl

SERVICEPUNT VRIJWILLIGERSWERK
HENGELO
088 945 57 50
info@servicepuntvrijwilligerswerk.nl
www.servicepuntvrijwilligerswerk.nl

HULPDIENST HENGELO
088 945 57 22
www.wijkrachthengelo.nl
info@wijkracht.nl

SKILLZ
088 945 57 22
www.skillz-jongeren.nl
info@wijkracht.nl

MENTHOL
088 945 57 40
www.taalpuntmenthol.nl
menthol@wijkracht.nl
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WELZIJN OUDEREN HENGELO (WOH)
088 945 57 22
www.swohengelo.nl

WELZIJN OUDEREN BORNE (WOB)
088 945 57 60
www.woborne.nl

BUURTBEMIDDELING
(HENGELO, BORNE, HAAKSBERGEN)
088 945 57 22 (Hengelo/Borne)
053 57 34 589 (Noaberpoort Haaksbergen)
www.wijkracht.nl
www.noaberpoort.nl

ZIENS HAAKSBERGEN
088 945 57 22
www.wijkracht.nl
info@wijkracht.nl

NOABERPOORT HAAKSBERGEN
053 57 34 589
www.noaberpoort.nl
info@noaberpoort.nl

15

088 945 57 22
info@wijkracht.nl
www.wijkracht.nl
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