Tips voor je vrijwilligersbeleid
Werkt jouw organisatie of vereniging met vrijwilligers? Of je nu een grote organisatie bent of een kleinere, het is handig
om het vrijwilligersbeleid op papier te zetten. Daarin zet je jouw visie op vrijwilligerswerk en vermeld je alle afspraken
over het werken met vrijwilligers. Het is handig om die afspraken op papier te zetten, want er zijn een aantal zaken waar
je over na moet denken als je als organisatie met vrijwilligers werkt of besluit om met vrijwilligers te gaan werken.
Hieronder vind je een checklist met onderwerpen die je kunt opnemen in je vrijwilligersbeleid.

1: Inleiding 2: Missie & visie
Vertel iets over de organisatie
Wat is het doel van het vrijwilligersbeleid?

Waarom werken jullie met vrijwilligers? Wat voegt
het toe?
Wat is jullie missie en visie over vrijwilligerswerk
binnen jullie organisatie?

3: Positie van vrijwilligers
Wat is de positie van vrijwilligers binnen jullie
organisatie?
Wat is het onderscheid tussen betaalde krachten en
vrijwilligers? (indien van toepassing)

4:
Werving
& selectie
Wat
maakt jullie
speciaal?
Hoe wordt er geworven en via welke kanalen? Zou
hier ook link opnemen naar epedoet
Hoe werkt de selectieprocedure?
Is er een inwerkprogramma of een proefperiode?

6: Begeleiding
Wie is de contactpersoon of het aanspreekpunt voor
de vrijwilliger?
Welke begeleiding mogen vrijwilligers verwachten en
hoe is dit vorm gegeven?
Hoe gaat de evaluatie?

7: Informatie
Hoe worden vrijwilligers geïnformeerd over het reilen
en zeilen?
In hoeverre hebben vrijwilligers inspraak en
medezeggenschap?
Hoe ga je om met privacy (AVG) & Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG)

8: Scholing & waardering
Is er scholing voor vrijwilligers?
Hoe worden vrijwilligers gewaardeerd?
Is er een onkosten-en/of vrijwilligersvergoeding?

9: Zelfevaluatie

5: Taken & afspraken
Welke taken voeren vrijwilligers uit? Functie- en
taakomschrijvingen.
Is er een vrijwilligersovereenkomst?
Verzekeringen
Welke omgangsregels hanteren we?

Wil jij ook vrijwilligersbeleid maken? Of wil je testen hoe
het vrijwilligersbeleid in jouw organisatie geregeld is?
Via deze link vind je de zelfevaluatie vrijwillige inzet
goed geregeld van het NOV. Vrijwillige Inzet Goed
Geregeld Nog iets zeggen over keurmerk?

www.epedoet.nl

