Model vrijwilligersovereenkomst
Hieronder staat een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst die u binnen uw organisatie zou kunnen
gebruiken.

vrijwilligersovereenkomst

De (naam van organisatie), vertegenwoordigd door.....................................................en de
heer/mevrouw.....................................(naam vrijwilliger) gaan de volgende samenwerking aan.

Werkzaamheden

De vrijwilliger zet zich in voor de volgende taken:

1. ................................................................................

2...................................................................................

3...................................................................................

of: gaat de functie vervullen:..........................................................

Daarbij verricht de vrijwilliger de taken die omschreven zijn in de bijbehorende functieomschrijving die hierbij
gevoegd zal worden. 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. Bij ziekte of verhindering stelt de vrijwilliger de organsiatie zsm op de hoogte. De vrijwilliger handelt
gedurende het verrichten van werkzaamheden voor of namens de organisatie volgens het daar geldende
beleid/vrijwilligersbeleid.

aanvang en einde van de overeenkomst

De vrijwilliger is met ingang van.......................................bereid zich voor..........................................uur
per..........................in te zetten. De overeenkomst wordt beeïndigd door opzegging van één van beide partijen
waarbij een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen in verband met het overdragen van desbetreffende
werkzaamheden.Dit gaat in overleg.

proefperiode

De organisatie hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt. Deze
proefperiode duurt...........................................(weken/maanden). aan het eind hiervan zal een evaluatief gesprek
gehouden worden met .......................................................

Begeleiding, informatie en scholing

D vrijwilliger heeft recht op begeleiding en werkoverleg en zal deze op geregelde tijden hebben
met..........................................

Bij aanvang van de werkzaamheden krijgt de vrijwilliger de volgende

informatie: (huishoudelijk reglement, vrijwilligersbeleid, folder organsiatie
etc.).................................................................

..................................................................................................

Onkostenvergoeding

De organisatie vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten op de volgende punten: (reiskosten,
materiaalkosten, onkostenvergoeding algemeen).............................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

verzekeringen

De organisatie heeft voor al haar vrijwilligers de volgende verzekering afgesloten (aansprakelijkheidsverzekering,
ongevallenverzekering).............................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Conflicten

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen vrijwilliger en begeleider
kunnen worden opgelost, kan de vrijwilliger zich wenden tot.............................

................................................................................................

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger zal informatie betreffende de organisatie en desbetreffende cliënten en/of bewoners geheim houden
waar dat wenselijk is.

Aldus overeengekomen, en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ......................op.........................................

Namens de organisatie........................................................

De Vrijwilliger...................................................................

