Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers

Onderstaande zaken zullen door de vrijwilligerscoördinator tijdens een intakegesprek
met een nieuwe vrijwilliger aan de orde worden gesteld.
1.

Werkzaamheden

Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor
de taken die hij/zij op zich genomen heeft.
Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger. De
vrijwilliger stelt in geval van ziekte of verhindering zo spoedig mogelijk de stichting
(direct betrokkenen of de vrijwilligerscoördinator) hiervan op de hoogte of regelt zelf
vervanging. De vrijwilliger handelt gedurende het verrichten van werkzaamheden voor
of namens de afdeling volgens het beleid van de afdeling en volgens het
vrijwilligersbeleid.
2. Proefperiode
Stichting Michaelson hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de
samenwerking bevalt. De proefperiode bevat kan een aantal onderdelen omvatten (bv.
activiteiten of vergaderingen). De proefperiode duurt daarmee een afgesproken
periode (weken/maanden). Aan het eind wordt een evaluatief gesprek gevoerd op
initiatief van de vrijwilligerscoördinator.
3. Begeleiding, informatie en scholing
De vrijwilliger heeft recht op begeleiding en werkoverleg. De begeleiding en het
werkoverleg vindt plaats door het hoofd van de werkgroep waartoe de vrijwilliger
behoort. Tevens kan de vrijwilliger informatie krijgen bij een van de bestuursleden of
het secretariaat. De vrijwilliger krijgt wellicht de mogelijkheid geboden mee te doen
aan trainingen. Voor sommige functies is een training verplicht. Hierover krijgt de
vrijwilliger informatie voor het tekenen van deze overeenkomst maar een flexibele
houding is in deze vereist: in de toekomst kunnen aanvullende trainingen noodzakelijk
worden.
De vrijwilliger moet kennisnemen van het huishoudelijk reglement, het
vrijwilligersbeleid en de gedragscode. Deze staan op de website van de stichting.
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Tevens zijn deze documenten als boekje opvraagbaar bij het secretariaat waar ook de
statuten, het meldprotocol en het tuchtrechtreglement opgevraagd kunnen worden.
Deze documenten kunnen uiteraard wijzigen en stichting Michaelson verplicht zich te
allen tijde wijzigingen in deze documenten aan de vrijwilligers kenbaar te maken.
Mocht een vrijwilliger zich niet kunnen verenigen met de wijziging(en) dan leidt dit
onherroepelijk tot ontbinding van de vrijwilligersovereenkomst.
4. Onkostenvergoeding
Eventuele onkosten die vooraf zijn overeengekomen worden door de penningmeester
vergoed op basis van de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten. Hiertoe
moet een declaratieformulier met bonnen bij de penningmeester worden ingeleverd.
Die zal, na goedkeuring van het formulier, het bedrag overmaken op de bankrekening
van de vrijwilliger. Er zullen geen contante betalingen plaatsvinden.
5. Verzekeringen
De gemeente Eindhoven heeft voor alle vrijwilligers werkzaam in Eindhoven een
verzekering afgesloten. Deze omvat een aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren, verzekering ongevallen en persoonlijke eigendommen vrijwilligers,
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, verkeersaansprakelijkheidsverzekering en
bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De secretaris kan informatie over deze
verzekering geven. Deze informatie is ook te vinden op internet (zie ook weblink in
vrijwilligersbeleid).
Om een beroep te doen op deze verzekering neemt de vrijwilliger contact op met de
secretaris.
6. Conflicten
In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen
vrijwilliger en bestuur/coördinator kunnen worden opgelost is er een
klachtencommissie (zie huishoudelijk reglement).
7. Gedragscode
Onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst is de gedragscode van stichting
Michaelson. Deze borgt onder andere het integriteitsbeleid ten aanzien van seksueel
misbruik van minderjarigen. Vanwege dit beleid kan het noodzakelijk zijn dat de
vrijwilliger, gezien zijn/haar taken en/of functie, een verklaring omtrent gedrag (VOG)
inlevert. Het vrijwilligerscontract kan pas ingaan op het moment dat zo’n verklaring
naar tevredenheid van stichting Michaelson is ingeleverd.
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