Samenvatting Vrijwilligersbeleid

Ruimte voor Welbevinden

Lichtpuntjes
Vrijwilligers zijn de lichtpuntjes op onze aarde.
Zij zijn voor ons allen van onschatbare waarde.
Hun werk zorgt voor warmte in de maatschappij.
En dat alles belangeloos, ten gunst van jou en mij.
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WELKOM BIJ ZORGGROEP TER WEEL
Zorggroep Ter Weel ondersteunt ouderen op het gebied van zelfredzaamheid,
zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Indien opname in
een van de woonzorgcentra noodzakelijk wordt, blijft de cliënt en diens familie
in regie om deze periode zo aangenaam mogelijk te beleven, binnen de begeleidings- en behandelmogelijkheden die er zijn.  
Vanuit al onze woonzorgcentra vervullen wij tevens een maatschappelijke rol,
alle locaties zijn voor wijk- en dorpsbewoners een gastvrij ontmoetings
centrum. Een kop koffie, gezelligheid, deelname aan de fitness, een activiteit
of een heerlijk diner. Kortom, ook voor contact en aandacht is men van harte
welkom bij Ter Weel.  

Zorg in het Zeeuwse hart
Wij bieden zorg en welzijn aan vanuit het hart van Zeeland.
Wij zorgen vanuit ons Zeeuwse hart, voor het Zeeuwse
hart. Dat is waar wij als Zorggroep Ter Weel voor staan.

Ruimte voor Welbevinden
Hoe gaan we nu concrete invulling geven aan ‘Zorg in het Zeeuwse hart’? Dat
wordt een ontdekkingsreis voor de medewerker, vrijwilligers en alle betrokkenen rondom de cliënt. Een reis naar meer Ruimte voor Welbevinden, waar de
volgende uitgangspunten gelden:
• Het welbevinden van de cliënt staat centraal in al ons denken en handelen
• We realiseren dit als een gezamenlijke inspanning, volgens de normen van
de gedragscode BLIK (Begroeten, Luisteren, Inleven, ‘het Kan’)
• Welbevinden omvat de totale leefgebieden van wonen, zorg en welzijn
• Om het welbevinden van de cliënt zorgvuldig vorm te kunnen geven, is een
kring van ondersteuning daaromheen nodig: de mantelzorger en het netwerk van de cliënt, de vrijwilliger, de professional en het management en
overige ondersteuning
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We willen graag bereiken dat zowel de medewerkers als de cliënten, vrijwilligers en alle betrokkenen ervaren dat er meer persoonlijke ruimte is. Voor de
medewerker een prettige en vrije ruimte om zich te ontplooien en initiatieven
te nemen. Voor de cliënt ruimte om te kunnen en mogen zijn wie je bent. Voor
de vrijwilliger ruimte om in vrijheid en gewaardeerd de cliënt te ondersteunen.
Voor de mantelzorger ruimte om te kunnen spreken en handelen naar de wens
van de cliënt. En tot slot voor de organisatie ruimte om samen met elkaar te
kunnen groeien naar een cultuur en structuur waarin deze regelruimte duidelijk
een plaats heeft gekregen.
Dat is een hele uitdaging, daar gaan we samen voor. In de komende periode wil
de organisatie in gesprek gaan met alle genoemde betrokkenen. In alle eerlijk
heid en openheid willen we leren wat er kan verbeteren en eigen initiatieven
daarvoor stimuleren.
Om deze reis goed te begeleiden is er een ‘reisorganisatie’ nodig. Die is er
inmiddels. Op elke locatie is een ambassadeursgroep actief, met zowel medewerkers uit zorg, welzijn en facilitair als andere ondersteuners. Zij gaan aan de
slag met deze regelruimte voor Welbevinden. Zij communiceren ontwikkelingen
en ervaringen naar de stuurgroep Ruimte voor Welbevinden, naar andere locaties en het management.
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AANLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID 
Zorggroep Ter Weel biedt ondersteuning aan cliënten op het gebied van wonen,
welzijn en zorg. Zij doet dit voor inwoners van de gemeenten Goes, Reimerswaal en omgeving en voor hen die er willen wonen. Cliënten en hun familie
leden worden gezien als gelijkwaardige gesprekspartners die in de dagelijkse
ontmoetingen kunnen rekenen op een persoonlijke benadering door mede
werkers van Zorggroep Ter Weel. Door creatief en vakkundig te handelen
spannen zij zich telkens weer in om - binnen mogelijkheden - te voldoen aan de
wensen van cliënten en hun directe omgeving.
Bovenstaande kunnen medewerkers niet alleen. Zij worden daarin bijgestaan
door actieve vrijwilligers. Deze vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage
aan het welzijn, de Ruimte voor Welbevinden, van cliënten en bieden waardevolle, aanvullende ondersteuning op zelfzorg, mantelzorg en professionele
zorg.
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Zorggroep Ter Weel kent van oudsher een sterke wederzijdse verbondenheid
met de bewoners in de directe omgeving. Deze verbondenheid laat zich enerzijds gelden in het streven van Zorggroep Ter Weel om midden in de gemeenschap te blijven staan, anderzijds in de bereidheid van deze inwoners om als
vrijwilliger werkzaam te zijn, opdat cliënten van Zorggroep Ter Weel zo lang
mogelijk deel blijven uitmaken van het dorp of stad van afkomst. Niet alleen
hun grote betrokkenheid en inzet getuigt hiervan, maar ook het groot aantal
vrijwilligers dat werkzaam is binnen de organisatie.
Deze nota is tot stand gekomen door onder andere gebruik te maken van de
resultaten van het gehouden vrijwilligers tevredenheidsonderzoek 2016, interviews gehouden onder vrijwilligers, zorgmedewerkers en welzijnscoaches door
studenten van de opleiding Social Work van de University Applied Sciences
in Vlissingen en input van managementteam, cliëntenraad en coördinatoren
vrijwilligers en welzijn.

Vrijwilligersbeleid
Was het vrijwilligersbeleid voor die tijd veelal gebaseerd op ongeschreven regels
en gewoonten, in 2012 heeft Zorggroep Ter Weel een eerste aanzet naar een meer
expliciet vrijwilligersbeleid gezet. In dat jaar is een vrijwilligersregeling vast
gesteld en heeft iedere vrijwilliger een overeenkomst aangeboden gekregen.
Daarmee werden de ijkpunten voor het op te stellen vrijwilligersbeleid vastgelegd.
De noodzaak om te komen tot een duidelijk en eenduidig maar ook toekomst
gericht vrijwilligersbeleid wordt ook ingegeven door ontwikkelingen die plaats

vinden in de maatschappij, binnen het vrijwilligerswerk zelf en keuzes die binnen
de zorgsector gemaakt zijn of gaan worden. Deze ontwikkelingen zullen in deze
beleidsnota worden toegelicht.

Visie op vrijwilligerswerk
Vrijwilligers binnen Zorggroep Ter Weel leveren, al dan niet zelfstandig, hun on
misbare, aanvullende bijdrage aan professionele zorg- en dienstverlening vanuit
dezelfde gezamenlijke visie. Zij benaderen cliënten respectvol en belevingsgericht
met aandacht voor de autonomie en privacy van de cliënt.
Vrijwilligers zijn veelal stabiele factoren in de organisatie: zij doen gewoon hun
werk. Zij geven veel aandacht aan cliënten als mens, brengen de buitenwereld
naar binnen, veraangenamen het woon- en leefklimaat en dragen aldus bij aan het
algeheel welbevinden van cliënten.
Vrijwilligers hoeven daarbij niet - zoals medewerkers - op tijdslimieten en de doel
matigheid van hun handelen te letten. Door hun inzet neemt de druk op de profes
sionele zorgverlening af en wordt het veelal gedwongen verblijf door cliënten toch
als aangenamer ervaren. Bovendien voelen mantelzorgers en familieleden van
cliënten zich door hen gesteund.
Naast deze (grote) bijdrage aan de totstandkoming en kwaliteit van zorg- en
dienstverlening, levert het vrijwilligerswerk Zorggroep Ter Weel ook in financiële
zin op.
Aldus zijn vrijwilligers van onschatbare waarde voor zowel cliënten als voor Zorg
groep Ter Weel.
Het verrichten van vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid om zich nuttig
te maken, om zinvol actief en betrokken te zijn, de mogelijkheid tot sociale contacten,
individuele ontplooiing of werkervaring en leidt tot maatschappelijke erkenning.
Vrijwilligerswerk kan ook structuur in het leven van de vrijwilliger brengen. Vaak
verrichten mensen vrijwilligerswerk vanwege een combinatie van deze motieven.
In ruil voor hun werkzaamheden hebben vrijwilligers ook verwachtingen naar de
organisatie toe. Vanuit Zorggroep Ter Weel kunnen zij rekenen op een respectvolle
omgang met persoonlijke aandacht en waardering voor de individuele vrijwilliger
en diens kwaliteiten. Bovendien staat Zorggroep Ter Weel voor professionele
coördinatie en begeleiding van vrijwilligers waardoor het voor hen mogelijk wordt
de activiteiten naar tevredenheid te kunnen verrichten.
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ORGANISATIE VAN HET VRIJWILLIGERSWERK
Zorggroep Ter Weel kan tot op heden rekenen op de inzet en betrokkenheid van
een groot aantal vrijwilligers. Hun aantal is dermate, dat gesproken mag
worden van een organisatie in een organisatie.
Om deze vrijwilligersorganisatie in goede banen te kunnen leiden, heeft Zorggroep Ter Weel gekozen voor navolgende structuur in coördinatie en aansturing:

Manager zorg, welzijn & behandeling
Deze draagt eindverantwoordelijkheid voor het beleid van vrijwilligerswerk en
de uitvoering ervan.

Coördinator vrijwilligers & welzijn
Deze is belast met de coördinatie van het vrijwilligerswerk: het faciliteren en
scheppen van goede randvoorwaarden voor het organiseren van het vrijwilligerswerk. Tot de taakgebieden van de coördinator vrijwilligerswerk behoren:
het werven van vrijwilligers inclusief voorselectie;
• het afstemmen (matchen) van de motieven, interesses van de kandidaat-vrijwilliger met bestaande vrijwilligersvacatures;
• het informeren van de kandidaat-vrijwilliger over (de uitvoering van) het
vrijwilligersbeleid en de daaraan gekoppelde vrijwilligersregeling;
• het informeren van de kandidaat-vrijwilliger over de gedragscode van
Zorggroep Ter Weel, de samenwerking met medewerkers en de positie van
de vrijwilliger in deze alsmede de grenzen aan vrijwilligerswerk;
• het introduceren van de kandidaat-vrijwilliger bij de afdeling, welzijnscoach, dienst of vrijwillige coördinator van een bepaalde activiteit;
• verantwoordelijkheid dragen voor het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst en de daarbij behorende registratie;
• zorgen voor en beheren van persoonsgegevens conform privacybeleid;
• het adviseren van teamleiders of welzijnscoaches over de samenwerking
met en begeleiding van vrijwilligers. Indien van toepassing het bemiddelen
bij onduidelijkheden, meningsverschillen of spanningen bij het werken met
en tussen vrijwilligers inclusief beëindiginggesprek;
• het functioneren als vertrouwenspersoon voor vrijwilligers;
• het organiseren van de jaarlijkse vrijwilligersactiviteit/feestavond;
• het opstellen en uitvoeren van de attentieregeling t.b.v. vrijwilligers;
• het (laten) verzorgen van PR-activiteiten aangaande het vrijwilligerswerk;
• het (laten) bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers door bijvoorbeeld themabijeenkomsten;
• het (laten) informeren van vrijwilligers omtrent organisatieveranderingen,
wijzigingen in het vrijwilligersbeleid en andere voorkomende aangelegenheden, voor zover van toepassing;
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het (laten) uitvoeren van begeleidingsgesprekken en tevredenheidsonderzoek bij vrijwilligers;
het faciliteren van inspraakmogelijkheden voor vrijwilligers;
het minimaal 1x per jaar organiseren van een overleg met welzijnscoaches
of vrijwillige coördinatoren van bepaalde activiteiten;
het adviseren van Teamleider Welzijn inzake wijzigingen, ontwikkelingen in
vrijwilligerswerk en/of -beleid;
het leggen en onderhouden van contacten met andere (vrijwilligers)organisaties om eventuele samenwerking mogelijk te maken;
het leggen en onderhouden van contacten met organisaties als scholen,
gemeenten, bedrijven en hulpverlenende instanties om geleide vrijwilligersprojecten tot stand te laten komen.

Teamleiders en welzijnscoaches
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Deze personen uit diverse sectoren dragen operationele eindverantwoordelijkheid voor het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers die actief binnen
hun sector en de uitvoering van werkzaamheden door deze vrijwilligers. De
taakgebieden zijn:
• het introduceren van de kandidaat-vrijwilliger op betreffende afdeling/
dienst inclusief de koppeling aan de begeleider;
• het maken van eenduidige en duidelijke afspraken met de kandidaat-vrijwilliger over:
• de te verrichten werkzaamheden, de wijze waarop en de condities waar
onder deze worden uitgevoerd;
• de samenwerking met medewerkers inclusief de positie van de vrijwilliger
in deze;
• de naleving van de gedragscode van Zorggroep Ter Weel;
• de naleving van grenzen aan vrijwilligerswerk binnen Zorggroep Ter Weel;
• het daadwerkelijk selecteren van de kandidaat-vrijwilliger na afloop van
diens proefperiode. Tevens het verzorgen van de daarbij behorende administratieve taken;
• het kenbaar maken van vacatures bij de coördinator vrijwilligerswerk;
• het adequaat reageren op signalen van teamleiders, welzijnscoaches
inzake samenwerkingsproblematiek met en tussen vrijwilligers, met mede
werkers, zo nodig met ondersteuning van de coördinator vrijwilligerswerk;
• het toepassen van de attentieregeling in voorkomende situaties.

De vrijwillige coördinator
Deze persoon is binnen een vereniging/activiteit een eerste aanspreekpunt
voor de coördinator vrijwilligers en welzijn en heeft tot taak het bieden van
ondersteuning bij het maken van de planning ten bate van inzetbaarheid van de
vrijwilligers voor betreffende /activiteit zoals de duofietsen en winkel.

De medewerker
Tijdens het dagelijks werk vindt afstemming plaats met een medewerker,
werkzaam op betreffende afdeling/dienst die op die dag als begeleider (op de
achtergrond) aanwezig is. Deze medewerker ondersteunt/stuurt de vrijwilliger
en stelt deze aldus in staat zijn activiteiten adequaat en met plezier te kunnen
verrichten. Deze medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die door de vrijwilliger op dat moment wordt uitgevoerd.
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Zorg vanuit het Zeeuwse hart,
voor het Zeeuwse hart.
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VOORWAARDEN AAN VRIJWILLIGERSWERK
Het onderdeel “Voorwaarden” in het vrijwilligersbeleid gaat over praktische
zaken die ertoe bijdragen dat vrijwilligers hun taak goed en verantwoord
(kunnen) uitvoeren en zich gewaardeerd voelen. Voorwaarden gaan over:

Duidelijkheid over de rechtspositie van de vrijwilliger
inclusief vrijwilligersovereenkomst, vrijwilligersregeling, onkosten- en reiskosten
vergoeding, verzekeringen en attenties.
Het is voor zowel de (kandidaat-)vrijwilliger als voor Zorggroep Ter Weel van
groot belang om duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen. Om die
reden krijgt de kandidaat-vrijwilliger binnen 10 werkdagen na het kennis
makingsgesprek met de vrijwilligerscoördinator de vrijwilligersovereenkomst
ter ondertekening voorgelegd. Deze overeenkomst geldt als een schriftelijke
bevestiging van afspraken gemaakt tijdens het kennismakingsgesprek ten
aanzien van te verrichten werkzaamheden, binnen welke afdeling/dienst en de
naam van de begeleidend medewerker.

Goede informatievoorziening
Informatievoorziening is belangrijk, ook voor vrijwilligers. Zij zijn echter maar
beperkt aanwezig, horen in de wandelgangen minder vanzelfsprekend van
gebeurtenissen en ontwikkelingen, ook wanneer die direct invloed hebben op
hun werkzaamheden. Het is daarom van belang dat vrijwilligers structureel
hierover worden geïnformeerd. De coördinator vrijwilligerswerk verzorgt de
informatie en kan daarbij gebruik maken van diverse kanalen:
• via een digitaal platform, apart ingericht voor de vrijwilligers;
• via de mail vanuit de coördinator vrijwilligers en welzijn of afdeling;
• via persoonlijk contact met de coördinator vrijwilligers en welzijn, welzijns
coaches, welzijn- en zorgmedewerkers
• via de jaarlijkse kennisbevorderingsbijeenkomst
Ook tijdens de jaarlijkse feestavond voor vrijwilligers vindt informatieverstrekking plaats wanneer de manager zorg, welzijn & behandeling of bestuurder de
hoogtepunten van het afgelopen jaar en de toekomstige ontwikkelingen c.q.
speerpunten van het jaarplan toelicht.
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Medezeggenschap
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Medezeggenschap van vrijwilligers bevordert de betrokkenheid van vrijwilligers bij Zorggroep Ter Weel en levert de organisatie informatie op over de
ideeën, wensen en behoeften van vrijwilligers. Vrijwilligers moeten mee kunnen praten over veranderingen en/of verbeteringen aangaande hun taken,
taakuitoefening, samenwerking met medewerkers, faciliteiten en voorwaarden, rechtspositie en arbeidsomstandigheden. Invloed hebben op de wijze
waarop je werkt, is van groot belang voor het “eigen” maken van dit werk en
je ermee verbonden voelen - wat vervolgens de motivatie van de vrijwilligers
positief beïnvloedt.
Medezeggenschap kan op verschillende manieren en momenten plaatsvinden:
• tijdens “overdracht momenten” met beroepskrachten waarbij de praktische uitvoering van de taak en daaraan gerelateerde vragen, ideeën, wensen of signalen en de afstemming onderling centraal staan;
• via de periodiek te houden bijeenkomsten met coördinatoren vrijwilligers
en welzijn;
• via tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers. Via het houden van een onderzoek onder vrijwilligers kunnen zij aangeven op welke wijze zij het vrijwilligerswerk ervaren, zich uitspreken over de organisatie ervan en of bepaalde verbeteringen gewenst zijn. Zorggroep Ter Weel informeert
vrijwilligers over de uitkomsten van het onderzoek en wat zij ermee gaat
doen;
• via een ontmoetingsmoment. Een ontmoetingsmoment is een plek voor
vrijwilligers waar in een open en informele sfeer, kennismaken met elkaar
en het uitwisselen van kennis en ervaringen over vrijwillige inzet centraal
staat. Tevens biedt zo’n moment de mogelijkheid tot informatieverstrekking en scholing aan aanwezige vrijwilligers. Het moment vindt periodiek
op een middag of avond plaats en wordt geïnitieerd door de coördinator
vrijwilligerswerk.
• via een formele medezeggenschap; Zorggroep Ter Weel erkent het belang
van een medezeggenschap voor vrijwilligers en wil daarom een vrijwilligersraad opzetten. De vrijwilligersraad bestaat uit 2 vrijwilligers uit regio
Goes en 2 vrijwilligers uit de regio Reimerswaal. De raad komt 2 keer per
jaar bijeen, samen met de coördinatoren en Teamleider Welzijn. De raad
heeft inspraak- en advies recht en functioneert organisatie breed. Locatie
gebonden zaken verlopen via de coördinator.

Aandacht voor elkaar.
Een plek voor ontmoetingen.
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Altijd in beweging,
en in de buurt.
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BINDEN VAN VRIJWILLIGERS
Binden van vrijwilligers gaat over de wijze waarop introductie, samenwerking
met en begeleiding door medewerkers en scholing binnen Zorggroep Ter Weel
georganiseerd worden. Ook evaluatie van de werkzaamheden, - sfeer en
- omstandigheden behoort hiertoe evenals exitgesprekken.
In dit hoofdstuk tevens aandacht voor beëindiging, ziekte of langdurige
afwezigheid en geschillen.

Kennismaking en introductie
Nadat de voorselectie is afgerond en de kandidaat-vrijwilliger geplaatst is geworden, vindt er kennismaking plaats met de teamleider, de welzijnscoach en
de overige medewerkers/vrijwilligers van de betreffende afdeling/dienst. Dan
worden er ook afspraken gemaakt over werktijden, de startdatum, en hoe de
introductie en de begeleiding geregeld wordt. De introductieperiode geldt als
een proefperiode waarin de kandidaat-vrijwilliger uitprobeert of het vrijwilligerswerk voldoet aan zijn verwachtingen en Zorggroep Ter Weel bekijkt of de
kandidaat-vrijwilliger geschikt is en de werkzaamheden aankan.
De kennismakingsperiode duurt twee maanden. Indien zich problemen voordoen tijdens deze periode, informeert de teamleider de coördinator vrijwilligerswerk. Samen met de kandidaat-vrijwilliger wordt gezocht naar de oorzaak
van deze problemen en de weg waarlangs deze kunnen worden opgelost.
Aan het eind van kennismakingsperiode evalueert de teamleider, eventueel
met de coördinator vrijwilligerswerk, samen met de vrijwilliger de inwerk
periode. Bij een wederzijdse positieve evaluatie is betreffende persoon tot vrij
williger van Zorggroep Ter Weel geworden. Gebleken ongeschiktheid houdt
niet bij voorbaat in dat er afscheid genomen wordt van de kandidaat-vrijwilliger;
in overleg kan ook naar andere passende werkzaamheden gezocht worden.

Algemene introductie
Van elke nieuwe vrijwilliger wordt verwacht dat er een introductiebijeenkomst
wordt bijgewoond. Deze bijeenkomst wordt periodiek georganiseerd en vrijwilligers krijgen hiervoor een uitnodiging bij de definitieve aanstelling. Tijdens
deze bijeenkomst komen een aantal onderwerpen naar voren die van belang
zijn voor het uitoefenen van vrijwilligerswerk. Denk daarbij aan de (toekomst)
visie van Ter Weel, een algemeen plaatje van de organisatie, persoonlijke
brandinstructie, ARBO zaken en privacy.
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Samenwerking met en begeleiding door medewerkers
Het werken met vrijwilligers is voor een deel anders dan het werken met medewerkers. Er is sprake van een andere verhouding: over het algemeen is
Zorggroep Ter Weel afhankelijker van de vrijwilliger dan andersom, hun inzet
is een gift die ze zonder opzegtermijn kunnen intrekken.
Goed werkgeverschap is onder andere zorg dragen voor een omgeving en een
sfeer waarin mensen graag voor de organisatie willen werken en willen blijven.
Daarin verschilt de aanpak naar vrijwilligers toe niet van die naar medewerkers.
Toch is er wel een verschil. Voor vrijwilligers geldt vooral het “psychologische
contract”. In ruil voor hun inzet verwachten ze geen geldelijke beloning maar
wel waardering en mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Belangrijke voorwaarde om vrijwilligers gemotiveerd en betrokken te houden
is een prettige en effectieve samenwerking met medewerkers. In het tot stand
brengen c.q. verbeteren van die samenwerking spelen aspecten als waarderen, informeren en afstemmen een belangrijke rol.
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Wederzijdse waardering begint met elkaar kennen. In praktijk ontbreken vaak
natuurlijke contactmomenten waardoor men elkaar niet bij naam kent, er weinig kennis is van elkaars rol in de zorg voor cliënten en het vrijwilligerswerk
onzichtbaar blijft. Verbetering hierin is met kleine maatregelen te bewerkstellingen: maak tijd voor contacten met vrijwilligers, besteed bij de introductie
van nieuwe collega’s aandacht aan vrijwilligers en aan de werkzaamheden die
ze verrichten voor afdeling /dienst en vermeld de dagen waarop ze aanwezig
zijn. Een “smoelenboek” met wat achtergrondinformatie over elke vrijwilliger
en medewerker van een afdeling/dienst verlaagt de drempel naar kennis
making en contact tijdens het werk. Een gezamenlijke, jaarlijkse activiteit,
voorbereid door medewerkers en vrijwilligers kan eenzelfde effect hebben.
Vaak doen vrijwilligers kennis en vaardigheden op door de kunst af te kijken
bij medewerkers. Daarnaast is het zinvol om de uitwisseling van kennis en
ervaringen met regelmaat een vaste plek te geven. Naast de jaarlijkse, meer
algemene bijeenkomsten met coördinatoren vrijwilligerswerk is het informeren
van de vrijwilliger voor aanvang van de werkzaamheden van belang, om zo het
effect van zijn inzet te optimaliseren. De medewerker kan tijdens een dergelijk
kortdurend “overdracht moment” zijn kennis van cliënten met de vrijwilliger
delen, hem ondersteunen met omgang- of andersoortige adviezen en interesse
tonen in de vrijwilliger zelf. Dit zal de samenwerking en dus het werk- en zorgklimaat ten goede zal komen.
Zowel vrijwilligers als medewerkers zijn betrokken bij de zorg- en dienstverlening aan cliënten, en mogelijk ook aan mantelzorgers. Van belang is een

Verbinden en in
contact blijven.
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goede afstemming: wie doet wat, wanneer en op welke manier zodat de kans
op overlap en miscommunicatie verminderd wordt, en de cliënt op meerder
momenten aandacht krijgt. Neem activiteiten van vrijwilligers kunnen daar
waar mogelijk opgenomen worden in het zorgleefplan.

Bevorderen van deskundigheid
Deskundigheidsbevordering is een speciale vorm van begeleiding. Dit wordt
elk jaar opnieuw georganiseerd.
De aan te bieden deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers omvat zowel
specifieke deskundigheidsbevordering als algemene, meer themagerichte bijeenkomsten.
Specifieke deskundigheidsbevordering omvat bijvoorbeeld het omgaan met
dementie, rolstoelgebruik en andere zorggerelateerde onderwerpen als zorgvisie, familieparticipatie. Deze onderwerpen worden opgenomen in een cyclisch
aanbod voor vrijwilligers en kennen een “verplichtend” karakter. Deze bijeenkomsten kunnen doorgaans verzorgd worden door eigen medewerkers.
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De themabijeenkomsten zijn bedoeld om de vrijwilligers te informeren over
bepaalde onderwerpen en hen waar nodig handvatten te bieden voor de uitvoering van hun werkzaamheden in de praktijk – dit aan de hand van casuïstiek
waarin eigen werkhouding en samenwerking thema’s kunnen zijn. Deze
thema’s worden afgestemd op de behoeften van vrijwilligers en voorbereid
door vrijwilligers en de coördinator vrijwilligerswerk.
Deskundigheidsbevordering maakt dat vrijwilligers beter zijn toegerust voor
de uitvoering van hun werkzaamheden, waardoor het voor hen mogelijk wordt
deze met nog meer tevredenheid te kunnen verrichten. Hun inzet wordt daardoor ook meer effectief en komt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening ten
goede. Bovendien verbetert het de naam van Zorggroep Ter Weel als goede
werkgever wat een wervende uitstraling heeft naar kandidaat-vrijwilligers.
Jaarlijks wordt binnen het vrijwilligersbudget hiervoor een bedrag gereserveerd.

Begeleidingsgesprekken en tevredenheidonderzoek
Naast praktische, functionele overlegmomenten zijn begeleidingsgesprekken
met vrijwilligers een middel om hen te laten merken dat ze serieus worden
genomen. Doel van zulk een gesprek is te achterhalen welke ambities vrijwilligers hebben, of hun wensen en mogelijkheden zijn gewijzigd, hoe ze het vrijwilligerswerk ervaren en welke mogelijkheden ze zien om zaken te verbeteren.
Tevens biedt een begeleidingsgesprek gelegenheid tot het geven van feedback
aan de vrijwilliger, gericht op uitoefening van zijn werkzaamheden en het

daarbij vertoonde gedrag. Deze aandacht voor het welzijn van de vrijwilligers
– uitgevoerd door welzijnscoaches, teamleiders of coördinatoren - kost de
nodige tijd, dient dus selectief te worden ingezet maar levert een belangrijke
bijdrage aan het behoud van vrijwilligers.
Alternatief voor deze individuele begeleidingsgesprekken is het met enige
regelmaat houden van een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers, analoog aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit digitale vragenlijst
onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid van vrijwilligers met betrekking
tot werkinhoud, begeleiding en samenwerking, ontwikkelingsmogelijkheden
en geboden faciliteiten. Daarnaast wordt een beeld van de motivatie van vrijwilligers verkregen. De uitkomsten van het onderzoek maken het mogelijk om
gericht actie te ondernemen ten aanzien van de vrijwilligers en het vrijwilligers
beleid. Het tevredenheidsonderzoek kent als voordelen dat het een eenvoudige,
snelle en goedkopere manier is dan begeleidingsgesprekken.

Beëindiging vrijwilligersovereenkomst en beëindigingsgesprek
Beëindiging van het vrijwilligerswerk kan op verzoek van betreffende vrijwilliger
geschieden, ook zonder opgaaf van redenen. In redelijkheid mag worden verwacht dat hierover zo mogelijk tijdig overleg plaatsvindt met de welzijnscoach,
teamleider of coördinator vrijwilligerswerk om te voorkomen dat de continuïteit van een activiteit in gevaar komt. Ook de coördinator vrijwilligerswerk
kan - op voorspraak van de teamleider – de overeenkomst met een vrijwilliger
beëindigen. Dit gebeurt dan na zorgvuldige afweging en met duidelijke redenen omkleedt.
Aan vrijwilligers die vertrekken wordt gevraagd een (gestandaardiseerd)
beëindiginggesprek te voeren met de coördinator vrijwilligerswerk zodat inzicht verkregen wordt in de reden van vertrek en de beleving van de vrijwilliger
ten aanzien van werkinhoud, begeleiding en samenwerking, ontwikkelings
mogelijkheden en geboden faciliteiten. Inventarisatie van meerdere beëindiginggesprekken verschaft Zorggroep Ter Weel een beeld waarom vrijwilligers
weggaan en maakt eventuele te ondernemen verbeteracties mogelijk.
Bij het beëindigen van het vrijwilligerswerk kan de vrijwilliger vragen om een
getuigschrift, dat ondertekend wordt door de coördinator vrijwilligers.
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GESCHILLEN
Meningsverschillen tussen vrijwilliger en “organisatie” over de uitvoering van
werkzaamheden, beschikbaarheid en andere praktische afspraken, die niet tot
een oplossing kunnen worden gebracht door de welzijnscoach of teamleider,
worden voorgelegd aan de coördinator vrijwilligerswerk, verantwoordelijk voor
het vrijwilligerswerk.
Geschillen betreffende de vrijwilligersregeling en –overeenkomst worden behandeld door de coördinator vrijwilligerswerk.
Indien in beide gevallen geen overeenstemming wordt bereikt, bestaat de
mogelijkheid voor de vrijwilliger om:
• dit te bespreken met de manager zorg, welzijn & behandeling;
• een beroep te doen op de klachtenregeling, zoals die geldt voor mede
werkers.
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Maar altijd samen,
samen op weg naar morgen.
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