
Werving, selectie en begeleiding vrijwilliger - Beleid - Pluryn (Versie 18) 

 

Inleiding 
 
De missie van de organisatie staat omschreven als: "Pluryn gaat uit van de eigen kracht en wens 
van de mens. Wij inspireren jongeren en (jong)volwassenen met complexe zorgvragen om zich 
maximaal te ontplooien". De individuele mogelijkheden en keuzes van de cliënt zijn daarbij 
maatgevend. Dit vraagt om een flexibele organisatie met een open werkklimaat waarin 
beroepskrachten de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening vorm geven. Middels de inzet van 
vrijwilligers kan er, naast de reguliere zorg- en dienstverlening door beroepskrachten, extra 
service geboden worden aan cliënten. 
  
Daarbij is het belangrijk dat binnen de organisatie aangegeven wordt hoe wij met elkaar en 
vrijwilligers omgaan. Dit impliceert, naast een uitgebalanceerd HRM beleid, onder meer een 
eenduidige visie inzake vrijwilligers. 
  
De Raad van Bestuur van Pluryn heeft de wens uitgesproken om tot een eenduidige visie inzake 
vrijwilligers te komen. Hiertoe is deze notitie opgesteld die de komende jaren gebruikt wordt als 
leidraad voor alle beroepskrachten van Pluryn die vrijwilligers inzetten voor vrijwilligers 
activiteiten. Bij het opstellen van deze notitie zijn tevens gezichtspunten verwerkt van 
vrijwilligerscentrales en vrijwilligers vertegenwoordigende organisaties. 
 

Doel 
Het doel van deze notitie is het aanreiken van kaders op het gebied van visie, inzet en positie van 
en met betrekking tot vrijwilligers. 
 

Doelgroep 
Alle cliënten die onder de verantwoordelijkheid van Pluryn vallen. 
 

Toegevoegde waarde voor cliënten 
Door de ondersteuning van vrijwilligers zijn cliënten in staat om naast de professionele zorg van 
Pluryn extra keuzes te maken voor hun ontplooiing. 
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1. Visie 
 
Pluryn wil als werkgever een open werkklimaat bieden, waarin vrijwilligers zich prettig voelen, 
gestimuleerd en mogelijk geschoold worden om zich optimaal in te zetten voor de doelstellingen 
van de organisatie. Door vrijwilligerswerk kan er, naast en aanvullend op het reguliere aanbod van 
zorg- en dienstverlening, extra service geboden worden aan cliënten en activiteiten.  
 
In het kader van vrijwilligersbeleid streeft Pluryn naar: 
* Eenduidig vrijwilligersbeleid 
* Deskundigheidsbevordering / waarborging van kwaliteit vrijwilligerswerk 
* Duidelijke communicatielijnen 
* Centralisatie van de administratieve processen 
* Centralisatie van persoonsgegevens 
* Budgetregeling 
* Samenwerkingsrelatie met andere vrijwilligersorganisaties 
  

2. Begrippen 
Notitie vrijwilligers 
Het geheel van visie en voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers effectief en efficiënt in te 
kunnen zetten voor de doelstellingen van Pluryn, rekening houdend met de kwaliteiten, 
mogelijkheden en wensen van de vrijwilligers. 
  
Vrijwilliger 
Persoon die, zonder geldelijke beloning of vergoeding in natura, anders dan een vergoeding voor 
gemaakte onkosten, volgens vooraf overeengekomen afspraken op overeengekomen tijdstippen, 
diensten of activiteiten aanbiedt aan Pluryn (ten behoeve van één of meerdere cliënt(en), direct 
of indirect). De vrijwilliger verricht zijn werkzaamheden aanvullend op de werkzaamheden van 
beroepskrachten in dienst van Pluryn en kan reguliere arbeid van beroepskrachten niet verdringen. 
Medewerkers en cliënten van Pluryn kunnen tevens werkzaamheden als vrijwilliger verrichten. Als 
beroepskracht en als vrijwilliger werkzaam zijn op een zelfde afdeling is i.v.m. de verschillende 
rollen sterk af te raden. Hier wordt erg veel van zowel de cliënt als de vrijwilliger gevraagd. E.e.a. 
ter beoordeling van de leidinggevende of gedragswetenschapper. 
  
Groepen 
Bedrijven die voor maatschappelijk ondernemen met hun medewerkers een dag of dagdeel 
vrijwilligerswerk bij Pluryn willen doen. Het gaat hier dan meestal om groepsactiviteiten zoals 
klussen, tuinieren of recreatieve groepsactiviteiten. 
  
Student-vrijwilliger 
Studenten van beroeps opleidingen die nog geen stage hoeven te lopen maar al wel ervaring willen 
opdoen. 
  
MaS-vrijwilliger 
Maatschappelijke Stage (MaS) is tijdelijk vrijwilligerswerk voor leerlingen vanuit het voortgezet 
onderwijs. Via deze stages moeten jongeren leren wat 'burgerschap' inhoudt. De kennismaking met 
het werkveld kan er toe leiden dat jongeren interesse krijgen voor een loopbaan binnen de 
zorgsector. VMBO-leerlingen kunnen zich bij ons melden. De overeenkomst wordt door de opleiding 
opgesteld en de MaS-leerling wordt bij ons alleen geregistreerd middels een Mutatieformulier MaS. 



  
Coördinatie vrijwilligerswerk 
 
Pluryn heeft gekozen voor 2 Adviseurs vrijwilligerswerk die zorgdragen voor het vrijwilligersbeleid, 
de landelijke ontwikkelingen en stelt deze binnen de organisatie aan de orde, onderhouden 
contacten met collega organisaties en vrijwilligerscentrales, coördineert de werving en selectie 
van vrijwilligers en adviseert en informeert de lokale coördinatoren. Er zijn 15 lokale vrijwilligers 
coördinatoren binnen Pluryn. 
De lokale coördinatie van het vrijwilligerswerk behelst de coördinatie, het toezien op de uitvoering 
en de bemiddeling van vrijwilligerswerk. De lokale coördinatie is een taak, geen functie, die op 
tenminste locatieniveau is ondergebracht bij een daartoe aangewezen persoon, de coördinator 
vrijwilligerswerk. Wanneer een locatie minder dan 10 vrijwilligers in dienst heeft, kan volstaan 
worden dat de centrale coördinator de taak van een Lokale coördinator op zich neemt 
  
  
Coördinator vrijwilligers op locatie 
De coördinator vrijwilligers op locatie heeft de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

 Het melden van vacatures op het gebied van vrijwilligerswerk aan de adviseur 
vrijwilligerswerk. 

 Intakegesprek met de nieuwe vrijwilliger die kiest voor die locatie.  
 Nieuwe vrijwilliger opnemen in administratiesysteem Insite.  
 Is verantwoordelijk voor het introduceren van de nieuwe vrijwilliger binnen de locatie. Het 

opzetten van een inwerkperiode, en plannen van het evaluatiegesprek na de samen 
vastgestelde proeftijd.  

 Is medeverantwoordelijk voor het bewaken van de grenzen van het vrijwilligerswerk. 
 Onderhoudt het contact met de verschillende afdelingen en de vrijwilligers. 
 Onderhoudt contact met de verschillende collega-coördinatoren van Pluryn. 
 Ondersteunt medewerkers bij het begeleiden van vrijwilligers, signaleert problemen en 

conflicten en kan bemiddelen bij het oplossen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de 
professionele collega op de werk. Lukt dat niet dan meldt de coördinator vrijwilligerswerk 
dit bij de adviseur. 

 Verjaardagen, jubilea etc. aandacht die nodig is om vrijwilligers binnen te houden. 
  
Informatievoorziening  

 Plannen van overleg met vrijwilligers, met de leidinggevenden en/of adviseur 
vrijwilligerswerk. 

 Verstrekken van locatie-gebonden informatie, die betrekking heeft op het vrijwilligerswerk, 
aan de vrijwilligers en medewerkers informeren over het vrijwilligerswerk op locatie. 

 Melden van behoefte aan deskundigheidsbevordering bij de adviseur vrijwilligerswerk. 
  
  

3. Positie vrijwilliger versus beroepskracht 
De taken van een vrijwilliger zijn aanvullend, naast en in opdracht van een beroepskracht. 
Een vrijwilliger participeert niet in de besluitvorming (omtrent de cliënt), maar wordt hierover, 
indien nodig, geïnformeerd. De vrijwilliger kan wel signalen/advies afgeven. 
De vrijwilliger heeft een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de cliënt en de te verrichten 
werkzaamheden (vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid). 
Samen met de beroepskracht bewaakt de vrijwilliger dat er geen taken worden verricht die niet 
zijn afgesproken, of waarvoor de vrijwilliger niet is gekwalificeerd. De vrijwilliger is weliswaar 
verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, doch de beroepsmatige verantwoordelijkheid blijft bij 
de beroepskracht. 
  



4. Rechten en plichten vrijwilligers 
De vrijwilliger heeft recht op: 

 een vrijwilligersovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd (zoals de afgesproken 
werkzaamheden, de begeleiding, de verzekering en de tegemoetkoming van onkosten); 

 een kennismaking (introductie) met Pluryn en de locatie/werkplek; 
 begeleiding door een beroepskracht;  
 een plaats binnen het team; 
 informatie en overleg met de beroepskracht over de uit te voeren taken; 
 een respectvolle bejegening; 
 een zorgvuldige behandeling van zijn of haar persoonlijke gegevens; 
 voor de werkzaamheden relevante opleiding en ontwikkeling. Een eventuele wens hiertoe 

wordt door de verantwoordelijk leidinggevende beoordeeld; 
 toegang tot de vrijwilligers Portal; 
 een presentje bij diverse jubilea (kaderregeling); 
 een goede W.A. en ongevallen verzekering tijdens de werkzaamheden. 

  
De vrijwilliger heeft de plicht om: 

 afspraken conform de vrijwilligers overeenkomst na te komen; 
 iedere 3 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren; 
 zich te conformeren aan Pluryn beleid, waaronder de gedragscode, en hieraan uitvoering te 

geven; 
 de afgesproken werkzaamheden te verrichten en zich bij verhindering tijdig af te melden; 
 zich te onthouden van mededelingen aan derden omtrent zaken die hem of haar, uit zijn of 

haar positie als vrijwilliger, bekend zijn geworden, zowel over de organisatie als over 
medewerkers, collega-vrijwilligers en de cliënten. De verplichting geldt ook na beëindiging 
van de vrijwilligers overeenkomst; 

 incidenten met cliënten/bewoners of medewerkers te melden bij de contactpersoon of 
lokale coördinator; 

 zorgvuldig om te gaan met goederen die door de cliënt/bewoner of door Pluryn aan 
hem/haar zijn toevertrouwd; 

 opzeggen overeenkomst bij de coördinator 2 weken voor beëindiging overeenkomst.  
  

5. Aanvraag vrijwilliger/ maatje 
De aanvraag komt van een cliënt, de belangenbehartiger/ wettelijk vertegenwoordiger van een 
cliënt en/of van beroepskrachten van Pluryn. Dat kan via: 
https://www.pluryn.nl/aanvraagvrijwilligers  
  

6. Aanbod  
Vrijwilligers kunnen zich melden via de website www.werkenbijpluryn.nl waar alle vrijwilligers 
vacatures staan vermeld en via de vacature banken waar we mee samenwerken. Vrijwilligers 
kunnen zich uiteraard ook op de één van de locaties melden. Dan zal er in overleg met de 
coördinator of adviseur gekeken worden naar een passende plek. 
De Adviseur vrijwilligerswerk kan ook Pluryn breed of bij college organisaties informeren. 
  

7. Werving, selectie en aanstelling. 
Vanuit een vraag vindt de werving plaats. De adviseur vrijwilligerswerk zorgt dat er een vacature 
wordt uitgezet bij diverse vrijwilligerscentrales en organisaties. 
De adviseur vrijwilligerswerk gaat in gesprek met de kandidaat vrijwilliger voor een eerste 
kennismaking. In dit intakegesprek komt het volgende aan de orde: 

 de Pluryn-organisatie; 



 de aanwezige mogelijkheden van Pluryn ten aanzien van de desbetreffende potentiële 
vrijwilliger; 

 de kwaliteiten, wensen en mogelijkheden van de potentiële vrijwilliger; de begeleiding van 
vrijwilligers binnen Pluryn. 

 De adviseur of coördinator zal door het inzien een pas, ID-kaart of rijbewijs de aspirant 
vrijwilligers identificeren. Er wordt dus geen document gekopieerd of opgeslagen en geen 
BSN nummer genoteerd. Wel wordt er genoteerd dat er een identificatie heeft 
plaatsgevonden. 

  
Op basis van bevindingen uit dit gesprek wordt besloten om al dan niet met elkaar verder te gaan. 
Bij de plaatsing van een individuele vrijwilliger voor een cliënt wordt over het algemeen een 
proefperiode van 2 maand of korter afgesproken. De vrijwilliger wordt wel direct ingeschreven 
zodat de aanvraagprocedure voor een VOG direct van start gaat. Indien er na de proefperiode 
wordt besloten om met elkaar verder te gaan, wordt direct een vrijwilligers overeenkomst 
opgesteld. 
Het voorgenoemde Intakegesprek kan ook door de coördinator op locatie worden gevoerd.  
  

8. Introductie 
Pluryn kent een algemene introductie voor medewerkers nieuw in dienst. Vrijwilligers worden bij 
deze introductie uitgenodigd. Daarnaast krijgt de vrijwilliger van de toegewezen begeleider(s) een 
werkplek introductie. 
  

9. Reglement. 
Bij een vrijwilligers overeenkomst wordt het reglement vrijwilligerswerk verstrekt. Zodra daar 
veranderingen in worden aangebracht, krijgt de vrijwilliger de aangepaste versie toegestuurd. 
  

10. Begeleiding 
De vrijwilliger krijgt begeleiding van een beroepskracht. Deze stimuleert, ondersteunt en spreekt, 
indien nodig, de vrijwilliger aan op de wijze waarop werkzaamheden worden verricht 
De begeleider, een beroepskracht, is verantwoordelijk voor zowel de taakgerichte als de 
persoonsgerichte begeleiding. Tevens is de begeleider aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Samen 
dienen zij periodiek de uitgevoerde taken van de desbetreffende vrijwilliger te bespreken. 
  

11. Vergoeding 
De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten die in opdracht van een 
budget verantwoordelijke van de organisatie zijn gemaakt. Vergoeding vindt plaats na overlegging 
van een betalingsbewijs en na goedkeuring van de gemaakte kosten. 
De vergoeding van reiskosten is gesplitst in: 

1. Vergoeding van reiskosten woon-/werkverkeer. 
2. Vergoeding van reiskosten voor een afdeling of het begeleiden van een cliënt. Deze wordt 

door respectievelijk de afd. en cliënt vergoed. Reiskostenvergoeding gemaakt voor een 
afdeling of cliënt dienen van te voren te zijn afgesproken met de daarvoor budget 
verantwoordelijke. 

In beide gevallen geldt dat de vergoeding plaats vindt op basis van de reiskosten die met openbaar 
vervoer worden gemaakt. Hiervoor dient een overzicht te worden ge-upload via de Vrijwilligers 
Portal. Indien niet met het openbaar vervoer kan worden gereisd, dan kan, in overleg met het 
management, een vergoeding worden overeengekomen conform de door de fiscus gehanteerde 
belastingvrije vergoeding. 
  



12. Overige informatie / communicatie 
Naast de informatie en communicatie, tijdens de algemene introductie en de individuele 
begeleiding door een beroepskracht, worden vrijwilligers gewezen op de volgende instrumenten. 
  
De vrijwilliger kan gebruik maken beschikbare collectieve personeelsvoorzieningen die 
onafhankelijk van de arbeidsovereenkomst voor het personeel van Pluryn zijn getroffen. Hierbij 
valt te denken aan: Bedrijfsopvang team en de klachtenregeling. 
Vrijwilligers krijgen jaarlijks een uitje of een etentje aangeboden, alsmede een kerstpakket. 
  
Vrijwilligers Portal 
De Portal is voor vrijwilligers om onkosten te declareren, persoonlijke gegevens aan te passen en 
nieuws over vrijwilligerswerk te volgen. 
  
Pluryn Account 
De Pluryn account is alleen beschikbaar voor vrijwilligers die dat nodig hebben voor hun 
werkzaamheden als vrijwilliger. 
  
Vrijwilligersbrochure 
Een brochure waarin de vrijwilliger wegwijs wordt gemaakt binnen de Pluryn-organisatie. De 
belangrijkste punten uit de vrijwilligers notitie komen aan de orde. 
  
Personeelsblad Pluryn 
De vrijwilliger ontvangt het personeelsblad en de nieuwsbrief vrijwilligerswerk van Pluryn.  
  
Wegwijzer 
De Wegwijzer is (binnenkort) te vinden via de vrijwilligers Portal van Pluryn. 
  
Gedragscode en brochure bedrijfsopvang 
De vrijwilliger ontvangt bij de vrijwilligers overeenkomst de Gedragscode Pluryn en de brochure 
bedrijfsopvang. 
  

13. Verklaring omtrent gedrag 
De vrijwilliger verstrekt bij het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst een Verklaring omtrent 
gedrag. In principe zijn daar geen kosten aan verbonden wanneer dit via de normale 
aanmeldprocedure wordt aangevraagd. Voor vrijwilligers die geen computer bezitten, is er een 
uitzonderingsregeling. www.Info.vrijwilliger@pluryn.nl. 
  
  

14. Beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst 
Het opzeggen van de vrijwilliger overeenkomst tussen Pluryn en de vrijwilliger kan van beide 
zijden plaatsvinden. Dit gebeurt schriftelijk of digitaal. De opzegtermijn bedraagt minimaal twee 
weken. 
Bij het beëindigen van de vrijwilligers overeenkomst ontvangt de betrokkene een mail ter 
bevestiging en een aantal vragen als eind evaluatie. Met de ingewonnen informatie krijgen we 
inzicht in eventuele knelpunten en kunnen we het beleid aanpassen. 


