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1. Inleiding: waarom vrijwilligersbeleid?  

In de traditie van het bibliotheekwerk van de vorige eeuw was vrijwilligerswerk vooral 

gekoppeld aan de oprichting van openbare bibliotheken en bij de instandhouding van vooral 

kleinere bibliotheken waar vrijwilligers ondersteunden bij het realiseren van de basisprocessen 

van de bibliotheek rond uitlenen, innemen en opruimen. Zonder vrijwilligers kon de bibliotheek 

niet open zijn. Dit leidde tot grote - ook regionale - verschillen in de subsidieverstrekking van 

bibliotheken tussen grotere en kleinere bibliotheken, maar ook in de ontwikkeling en de 

professionaliteit van bibliotheken. Mede daardoor is in de CAO opgenomen dat basisprocessen 

van de bibliotheek door betaalde medewerkers moeten worden uitgevoerd. De bibliotheek zelf 

betrekt in toenemende mate gebruikers bij de dienstverlening onder andere door de introductie 

van zelfservice. 

 

Inmiddels bevindt het bibliotheekwerk zich in een volgende fase. De wet uit 2015 heeft bepaald 

dat de bibliotheek een maatschappelijk – educatieve functie heeft. De wet gaat uit van 5 pijlers: 

lezen, leren, informeren, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. De bibliotheek wordt meer en 

meer een ontmoetingsruimte en positioneert zichzelf als een bron van informatie en kennis. 

Door het zo te definiëren krijgt de fysieke plek een andere, bredere, functie en is er aandacht 

voor een grotere diversiteit aan informatie en kennis en het introduceren van een diversiteit aan 

informatiedragers. Boeken zijn en blijven belangrijk maar hebben een positie naast alle andere 

informatiedragers. 

De bibliotheek is een belangrijke partij als het gaat om het borgen van de sociale en 

maatschappelijke cohesie binnen de kernen van de gemeente. Om die cohesie te borgen worden 

er activiteiten opgezet en uitgevoerd in samenwerking met partijen zoals welzijn, het onderwijs, 

jeugdzorg, culturele instanties, “Kulturhusen”, de gemeente et cetera en wordt er aangehaakt 

bij provinciale en landelijke ontwikkelingen (en subsidiestromen) die passen bij de 

maatschappelijk – educatieve rol. 

In dit verband wordt het begrip vrijwilliger anders en ruimer. Er ontstaat een diversiteit aan 

rollen en functies waar vrijwilligers een plaats hebben en ontstaat er ook een verbinding met de 

kernen omdat vrijwilligers mee helpen de maatschappelijke cohesie te versterken. 

 

Visie en richting van de bibliotheek D-N. 

In 2018 hebben wij opnieuw beleid gedefinieerd en visie en richting bepaald. We hebben de wet 

en de provinciale programmalijnen als uitgangspunt genomen en gekeken wat de bibliotheek al 

aan activiteiten had. Dit heeft geleid tot 3 thema’s die met elkaar de bibliotheek anno 2019 

vormen, te weten: 

 

• Iedereen doet mee, 

• Jeugd en Jongeren, 

• Cultuur. 

 

Deze thema’s zijn bedoeld voor de 5 kernen van de gemeente Dalfsen. Wij sluiten aan bij het 

beleid van de gemeente dat stelt dat in elke kern een “Kulturhus” - en daarbinnen een 

bibliotheek- een actieve rol speelt in het bevorderen van de sociale en maatschappelijke 

cohesie. De 5 kernen en het daarbij behorende buitengebied zijn:  

• Dalfsen 

• Nieuwleusen 

• Oudleusen 

• Lemelerveld 

• Hoonhorst 

 

De professionele bibliotheekorganisatie wordt vooral ingericht op het borgen van de inzet van 

mensen, kwaliteit en kennis. Ook zal een groot deel van de verantwoordelijkheden in de 

professionele organisatie ingebed moeten zijn. 
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De beroepskrachten zorgen voor de randvoorwaarden voor de vrijwilligers, voor coaching en 

rapportage over de activiteiten. Ook het bevorderen van een goede teamgeest/workspirit maakt 

deel uit van professionele aandacht. Of te wel betaalde krachten faciliteren de vrijwilligers. 

 

Als we vanuit deze overwegingen omgaan met vrijwilligers dan zullen we de komende periode 

ruimte gaan maken voor een goede vertegenwoordiging en inbreng van onze vrijwilligers in de 

organisatie evenals voor de noodzakelijke (gewenste) coördinatie en coaching van de inzet van 

vrijwilligers. 

 

In deze notitie worden vooral de praktische elementen van het werken met vrijwilligers 

uitgewerkt. 

 

2. Definiëring van het vrijwilligerswerk  

 

De definitie van vrijwilligerswerk, zoals die door de rijksoverheid wordt gehanteerd, luidt als 

volgt:  

 

“Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt verricht ten behoeve 

van andere mensen of de samenleving, zonder dat degene die het verricht daarvoor in zijn of 

haar levensonderhoud van afhankelijk is.” 

 

Vrijwilligerswerk gaat om een ruilrelatie. Anders dan bij een arbeidsverhouding is niet geld het 

bindmiddel maar dat wat een vrijwilliger anderszins ontvangt voor zijn/haar inzet. 

Per doelgroep is hierin een onderscheid te maken. 

Potentiele vrijwilligers voor de bibliotheek zijn niet direct onder een noemer te vangen. Het 

zullen mensen zijn in verschillende fasen van hun (beroeps)leven en met verschillende redenen 

om zich als vrijwilliger in te zetten. 

Wat wij te bieden hebben zal vooral bepalen of iemand zich als vrijwilliger wil inzetten.  

 

Het vrijwilligersbeleid van de bibliotheek gaat uit van 5 pijlers: 

 

• Binding 

• Vrijwilligers kennen elkaar onderling, 

• De bibliotheek heeft persoonlijke aandacht voor en interesse in elke vrijwilliger, 

• De vrijwilliger is trouw aan de bibliotheek, de bibliotheek is trouw aan de 

vrijwilliger. Over en weer vrijheid maar geen vrijblijvendheid. 

 

• Autonomie 

• Vertrekpunt voor samenwerking is de intrinsieke motivatie van de vrijwilliger en 

de daarmee samenhangende zelfstandige houding en inzet, 

• De bibliotheek matcht de expertise en behoefte van de vrijwilliger aan de 

activiteiten binnen de bibliotheek en v.v., 

• De bibliotheek zoekt in 2019 vrijwilligers om in een Vrijwilligersraad / Denktank 

de belangen van de vrijwilliger te dienen en samen met de bibliotheek het 

(vrijwilligers)beleid vorm en inhoud te geven.  

 

• Omgangsvormen  

• Vrijwilligers functioneren door alle 5 kernen heen, 

• Wij gaan open en met respect met elkaar om, wij zijn elkaars ambassadeur, 

• Wij organiseren een goede en tijdige informatiestroom zodat de vrijwilliger zich 

kan laten horen en goed vertegenwoordigd is, 

• Elke vrijwilliger voelt zich betrokken bij en is onderdeel van de bibliotheek. 

 

• Persoonlijke ontplooiing 

• Vrijwilligerswerk is zingevend en is ook een zoekproces, 
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• Wat de vrijwilliger vandaag leuk en interessant vindt is iets wat volgend jaar 

anders kan zijn. Een andere trigger of verschuiving van focus moet worden 

gesignaleerd, 

• Welk vrijwilligerswerk past daarbij en wat heeft de vrijwilliger nodig om dat goed 

te kunnen (blijven) doen en welke scholing past daarbij, 

• De bibliotheek kan ook een opstapje bieden voor mensen die om allerlei redenen 

buiten het arbeidsproces zijn geraakt, vrijwilligerswerk biedt de mogelijkheid weer 

in een ritme te komen en collega’s te ontmoeten. 

 

• Motivatie 

• Elke vrijwilliger heeft een eigen motivatie en die kan ook weer veranderen.  Dit 

hoeft natuurlijk niet. Als de vrijwilliger blij is met wat hij / zij nu doet verandert er 

niets, 

• Wij bieden de vrijwilliger wel de mogelijkheid om te wisselen (locatie, project, 

inzet) of het op een andere wijze inbrengen van de eigen expertise. 

• Dat doen we door de activiteiten zo te organiseren dat we van elkaar weten, bij 

elkaar in de keuken kunnen kijken en via de website en andere (social) media 

informatie uitwisselen. 

 

NB: de manier van organiseren en informatie toegankelijk maken is een actie voor 2019 en 

2020. Het is dus “werk in uitvoering”. 

 

2.1 Positie van vrijwilligers  

 

2.1.1 Organisatie (te realiseren in 2019) 

. 

 Het Bestuur, 

 Directie en beroepskrachten van de Bibliotheek, 

 Coördinator organisatie: informeren, meehelpen organiseren van overstijgende 

activiteiten waar iedereen van op de hoogte moet zijn / bij wil zijn 

 Coördinator(en) inhoudelijk: taal, digitaal, cultuur, ontmoetingspleinen/infopunt  

 Vrijwilligersraad (denktank) die samen met het management van de bibliotheek 

gezamenlijke belangen vertegenwoordigt 

 
Schematisch ziet dat er alsvolgt uit: 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Directie en 

beroepskrachten 
Vrijwilligers-

raad 

Coördinator 

organisatie 

Coördinator 

inhoudelijk 

Vrijwilligers 
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2.1.2 Plaats van de vrijwilligers in de organisatie 

 

De afspraken die vastliggen in de CAO Openbare Bibliotheken - artikel 48 - zijn bindend:  

 

‘In een organisatie die valt onder de werkingssfeer van de CAO Openbare Bibliotheken zullen 

geen werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de in de Salarisregeling van de CAO 

Openbare Bibliotheken gereguleerde functies, welke thans door een werknemer met een 

arbeidsovereenkomst worden uitgevoerd, aan vrijwilligers worden overgedragen’.  

 

Waar vrijwilligers werken en werkzaamheden uitvoeren die tot de reguliere functies behoren 

wordt bevorderd dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door betaalde medewerkers.  

De eindverantwoordelijkheid voor de kernfuncties in bibliotheken ligt bij de  betaalde, 

professionele krachten.  

Conclusie: vrijwilligers zijn inzetbaar op additionele taken, zoals bijvoorbeeld gastvrouw/heer ter 

ondersteuning van culturele, maatschappelijke en educatieve taken in niet- CAO- gerelateerde 

functies. De vrijwilliger “nieuwe stijl” kan zich inzetten door middel van zijn of haar expertise of 

ervaring. Bijvoorbeeld door tijdelijk een project op poten zetten waar de betaalde krachten niet 

aan toe komen of geen expertise toe hebben. De kernthema’s van de bibliotheek – de 

kernprocessen- verordonneren een andere inzet dan van vrijwilligers in de bibliotheek. 

Het management bepaalt altijd welke taken vrijwillig uitgevoerd kunnen worden. 

 

2.1.3 Arbowet  

 

Vrijwilligers vallen onder de Arbowet. 

 

2.1.4 Vrijwilligersovereenkomsten: schriftelijke bevestiging  

 

De Bibliotheek (D-N) sluit een overeenkomst met de vrijwilliger waarin de gemaakte afspraken 

zijn vastgelegd. Deze overeenkomst geeft duidelijk aan wat wel en wat niet wordt verwacht van 

de vrijwilliger.  

Afspraken betreffen de werkomstandigheden, zoals werktijden, vervanging, introductie en 

proefperiode, begeleiding, taken, scholing en eventuele onkostenvergoeding worden in de 

overeenkomst opgenomen of daar later aan toegevoegd. De overeenkomst maakt deel uit van 

dit document.  

 

3. Taken en taakafbakening  

 

3.1 Taken vrijwilligers  

 

De verantwoordelijkheid voor het bibliotheekwerk anno 2019 ligt bij de professionals / 

beroepskrachten die de kernprocessen van de bibliotheek aansturen (de 3 thema’s) plus 

degenen die dagelijkse verantwoordelijkheid dragen voor de bibliotheekruimten (locaties). 

De vrijwilligers verrichten een aantal (additionele) uitvoerende en ondersteunende taken.  

 

3.2 Taakafbakening vrijwilligers en beroepskrachten  

 

Vrijwilligerswerk dient helder onderscheiden te zijn van werk dat verricht wordt door 

medewerkers met een arbeidsovereenkomst.  

Vrijwilligers verrichten ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op onderscheiden 

gebieden. Het werken met vrijwilligers vraagt om het scheppen van duidelijkheid over de 

verschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten in positie, verantwoordelijkheid, 

deskundigheid en motivatie.  

 

Beroepskrachten werken vanuit de doelstelling van de bibliotheek, terwijl vrijwilligers vaak 

vanuit zichzelf, vanuit hun eigen motieven en doelen werken. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn dat 

iemand met een duidelijke expertise deze expertise voor het maatschappelijk nut wil aanwenden 
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(eigen motivatie). Dan moet het duidelijk zijn deze expertise ingezet wordt vanuit de rol van 

vrijwilliger. Het is van belang dat deze matchen met de werkzaamheden die ze in de bibliotheek 

verrichten. 

 

4. Werving, selectie en introductie  

 

4.1 Selectiecriteria  

 

Het voeren van een selectiegesprek heeft als doel te beoordelen of de vrijwilliger past bij de 

bibliotheek en/of het werk in de bibliotheek past bij de vrijwilliger. In beginsel geldt geen 

leeftijdsgrens en het is aan de leidinggevende om te beoordelen of wensen en verwachtingen bij 

elkaar aansluiten.  

 

4.2 Verloop werving en selectieproces  

 

Voor vrijwilligers op additionele taken zal ook worden geworven. Een goede werving- en 

selectieprocedure is belangrijk voor het verkrijgen van de juiste vrijwilligers.  

Door het opstellen van een taakprofiel en een profielschets en door gebruik te maken van 

algemene en specifieke aspecten van houding, kennis en vaardigheden kan er gericht worden 

geworven.  

 

4.3 Doelgroepgericht wervingsbeleid  

 

Er zijn verschillende manieren om mensen te bereiken en te werven. Van belang hierbij is te 

weten hoe en waar de doelgroep is te bereiken. De meeste vrijwilligers worden geworven uit het 

informele circuit. Het kan ook via de website van de bibliotheek of via de 

vrijwilligersvacaturebank / vrijwilligerspunt in Dalfsen. 

 

4.4. VOG 

 

Een VOG is verplicht voor sommige beroepen. Voor de bibliotheek bestaat geen wettelijke 

verplichting. Gelijktijdig werken wij in de bibliotheek met gegevens van mensen en hebben 

diverse groepen (waaronder peuters, kinderen en jongvolwassenen) toegang tot de bibliotheek. 

Als de bibliotheek besluit een VOG in te voeren, dan zijn de kosten uiteraard voor rekening van 

de bibliotheek. We overwegen deze invoering nog en stemmen daarvoor af met het 

Vrijwilligerspunt in Dalfsen. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg zullen wij in 2019 nader 

besluiten.  

 

4.5 Introductie  

 

De vrijwilliger doorloopt een introductie-/ inwerkperiode. Een kennismaking met de bibliotheek, 

met de diversiteit aan werkzaamheden (thema’s) en met de andere medewerkers is hiervan een 

onderdeel.  

 

4.6 Proefperiode  

 

Elke vrijwilliger begint met een proefperiode van 2 maanden. Deze wordt afgesloten met een 

evaluatiegesprek. Deze afspraak staat vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. 
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5. Begeleiding en scholing vrijwilligers  

 

5.1 Begeleiding  

 

Alle professionele – betaalde - medewerkers van de bibliotheek zijn verantwoordelijk om 

samenhang en dwarsverbanden tussen bibliotheeklocatie en activiteiten bij thema’s te zien en te 

organiseren en daar in gezamenlijkheid ook weer vrijwilligers op in te zetten. 

 

Tussen de vrijwilliger en directie / beroepskrachten worden 2 coordinatoren (vrijwlligers) 

geplaatst. De een is aanspreekpunt voor algemeen organisatorische zaken (formulieren, info, 

ICT, digitaal) de ander is inhoudelijk aanspreekbaar.  

 

Naast de vertegenwoordiging van de vrijwilliger middels vrijwilligers coördinatoren is er een 

Vrijwilligersraad waarmee inbreng en invloed gerealiseerd kan worden. 

 

Een andere vorm waardoor de vrijwilliger aan actuele informatie kan komen is ‘alleen lezen’ 

toegang te geven in de bibliotheek systemen. In 2019 zijn wij met een traject 

“kantoorautomatisering” gestart waardoor eind 2019 / begin 2020 deze toegang, via de cloud, 

ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 

 

5.2 Deskundigheidsbevordering  

 

De vrijwilligers worden gestimuleerd om deel te nemen aan bijeenkomsten, bijvoorbeeld over 

een bepaald thema, die gehouden worden om recente ontwikkelingen in het werk te bespreken.  

Voortgangsgesprekken of afspraken in de diverse werkoverleggen kunnen leiden tot een 

algemeen bijscholingsplan of deskundigheidsplan voor de vrijwilligers als aparte groep. 

Inhoudelijke coördinatoren zijn hier actief bij betrokken.  

 

6. Waarderingsbeleid  

 

6.1 Waarderingsregeling  

 

Voor elke vrijwilliger geldt dat belangstelling en waardering voor de persoon en het werk als een 

vorm van beloning wordt ervaren.  

Zaken als verjaardagen, ziekte, geboorte, huwelijk, maar ook een afscheid komen in 

aanmerking voor een attentie.  

De medewerker van de bibliotheek dan wel de coördinator is verantwoordelijk voor het 

organiseren van een attentie bij genoemde gelegenheden. De attentie is een kleinigheid in de 

vorm van een kaart, iets lekkers bij de koffie of een bloemetje. De financiële bandbreedte is 

tussen de 10 en 12,50 euro. Mochten er omstandigheden zijn waardoor een andere attentie 

gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, dan wordt eerst afgestemd met de 

directie. 

 

 

7.Gedragscode, vertrouwenspersoon en melding ongewenst gedrag 

 

7.1 Gedragscode 

 

Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers en 

kwetsbare mensen. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Een gedragscode 

is een formeel document, als bijlage 1 toegevoegd, die ondertekend wordt door vrijwilligers en 

de bibliotheek.  
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7.2 Vertrouwenspersoon 

 

De bibliotheek is aangesloten bij Rijnbrink, een organisatie die bibliotheken in de provincie 

ondersteunt, inzake zowel inhoudelijke- als bedrijfsondersteunende processen. Rijnbrink heeft 

voor de aangesloten bibliotheken een vertrouwenspersoon aangesteld.  

In bijlage 2 zijn de contactgegevens vermeld. 

 

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarige, 

kwetsbare mensen terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.  

 

 

7.3 Meldprocedure seksueel misbruik / ongewenst gedrag 

 

In bijlage 3 vindt u een document wat u helpt melding te maken van ongewenst gedrag.  

 

Deze informatie zal binnenkort ook toegankelijk zijn via website en kantoorautomatisering.  

 

 

7.4 Privacy.  

Wij verwerken privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. De bibliotheek 

verwacht dat alle medewerkers handelen in overeenstemming met het volgende: 

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons 

aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

 duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen 

wij op het moment dat wij persoonsgegevens opvragen en via deze privacyverklaring; 

 vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen 

waarin toestemming is vereist; 

 het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan 

noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met expliciete toestemming; 

 gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde 

dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 

 wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere 

voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 

 passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat 

ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. 

 

 

8. Vertrek  

 

8.1 Beëindiging samenwerking  

 

Als de vrijwilliger wil opzeggen wordt een termijn van vier weken in acht genomen. Hierdoor is 

de bibliotheek in staat een nieuwe vrijwilliger te werven en in te werken.  

Ook de bibliotheek heeft de mogelijkheid de samenwerking te beëindigen. Het structureel niet 

nakomen van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zal altijd leiden tot beëindiging 

van de overeenkomst. 

 

8.2 Exitgesprekken  

 

Bij de beëindiging van een overeenkomst wordt een exitgesprek gevoerd met de vrijwilliger. 
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9. Materiële voorwaarden 

  

9.1 Onkostenvergoeding/declaratieregeling  

 

De vrijwilligers hebben alleen recht op vergoeding van werkelijk gemaakte kosten. De spelregels 

zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

9.2 Verzekeringen  

 

De vrijwilligers zijn verzekerd op de VNG vrijwilligerspolis en de ongevallenpolis van  Rijnbrink 

(de voormalige Stichting Overijsselse Bibliotheek Dienst). De hoofdlijnen van de polissen vindt u 

in bijlage 4. Aan de inhoud van de bijlage kunnen geen rechten worden ontleend omdat slechts 

de polisdekking bindend is. 
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Bijlage 1 Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en (minderjarige) 

leden/deelnemers aan de activiteiten van de Bibliotheek zijn niet eenduidig. Maar er is wel één 

heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen 

volwassen medewerkers en minderjarigen, of anderszins kwetsbare groepen absoluut 

ontoelaatbaar zijn! 

 

Daarom hebben wij voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De 

gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige 

omgeving en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is 

van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, 

als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te 

ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult 

handelen. 

 

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers 

a. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ander zich 

veilig en gerespecteerd voelt. 

b. De medewerker onthoudt zich ervan de ander te bejegenen op een wijze die hem of haar in 

zijn waardigheid aantast. 

c. De medewerker dringt niet verder door in het privéleven anders dan functioneel noodzakelijk 

is. 

d. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten 

opzichte van de ander. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties zijn 

onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. 

e. De medewerker mag de ander niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

f. De  medewerker heeft de plicht de minderjarige of anderszins kwetsbare groep naar 

vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die 

bij de minderjarige of anderszins kwetsbare groep is betrokken, wordt nageleefd. 

g. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht 

hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

h. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

i. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de 

medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te 

treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

 

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met kwetsbare groepen en 

sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kwetsbare groepen verstaan wij: Elke vorm 

van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk 

of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt 

ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, 

begeleider-cliënt, medewerker-leerling, leidinggevende- ondergeschikte e.d.); en/of andere 

handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een procedure waarin hoor en 

wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit bijv. het uitsluiten van (vrijwilligers)werk. 

In het geval van een beroepskracht kan het leiden tot een formele berisping en/of tot ontbinding 

van de arbeidsovereenkomst. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met kwetsbare 
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groepen waarvan het vermoeden bestaat dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, 

zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

 

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te: 

 

……………………….. (plaats)           …..…………………...(datum).  

 

De vrijwilliger heeft een exemplaar van de gedragscode ontvangen.  

 

………………………………….(Handtekening vrijwilliger) 

 

 

 

………………………………….(Handtekening organisatie)  
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Bijlage 2 Meldprocedure vertrouwenspersoon 

Doel  

Doel van de aanstelling van de vertrouwenspersoon is om een situatie van ongewenst gedrag 

bespreekbaar te maken, zodat iedereen in een veilige omgeving kan werken.  

 

Waar heb je recht op?  

Bij ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie of geweld, kun je 

advies vragen bij de vertrouwenspersoon.  

 

Bij een vertrouwenspersoon kun je je verhaal kwijt en advies vragen als je te maken krijgt met 

ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon kan informatie geven en helpen zoeken 

naar oplossingen, zoals bemiddeling tussen partijen of begeleiding bieden bij het indienen van 

een klacht bij het bestuur.  

 

De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie met jou aan als je een beroep op haar 

doet. Je dient expliciet toestemming te geven voordat de vertrouwenspersoon informatie inwint 

bij andere personen en instanties. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de documentatie en 

archivering vertrouwelijk behandeld worden.  Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als je 

schriftelijk toestemming geeft tot het doorbreken van die belofte tot geheimhouding, of wanneer 

zeer dringende redenen aanwezig zijn.  

 

Als je geen toestemming hebt gegeven mag de vertrouwenspersoon geheimhouding alleen 

verbreken als er voldaan wordt aan de volgende 5 voorwaarden:  

- Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen  

- de vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de 

geheimhouding  

- het doorbreken van de geheimhouding is de enige weg om het probleem op te lossen  

- het niet-doorbreken van de geheimhouding kan/zal schade en/of gevaar voor betrokkene(n) 

en derden opleveren  

- de vertrouwenspersoon is er zeker van dat het doorbreken van de geheimhouding schade 

aan de betrokkenen kan voorkomen of beperken.  

 

Als een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon zijn/haar redenen om de 

geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken, voordat hij/zij de 

geheimhouding doorbreekt.   

De vertrouwenspersoon brengt je op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te 

doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen. 

 

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor medewerkers. Als je als hulpvrager absolute 

vertrouwelijkheid eist, kan de vertrouwenspersoon weigeren je te helpen en je eventueel 

doorverwijzen naar bijv. een (bedrijfs)arts, pastor, vakbond of humanist.  

 

De vertrouwenspersoon vraagt voorafgaand aan het gesprek aan je over wie je klacht gaat. Als 

de vertrouwenspersoon persoonlijk betrokken is bij deze persoon, word je doorverwezen naar 

een andere vertrouwenspersoon.  

 

Als de vertrouwenspersoon, na het horen van je verhaal en ondanks je verzoek om 

geheimhouding, zich niet aan de geheimhouding kan houden omdat het een misdrijf betreft, dan 

moet de vertrouwenspersoon deze informatie delen met het bestuur. Als de vertrouwenspersoon 

concludeert dat hij/zij de ontvangen informatie moet delen met anderen in de organisatie, word 

je als hulpvrager daarvan expliciet om toestemming gevraagd dan wel in kennis gesteld.  

 

Het bestuur stelt de vertrouwenspersoon qua faciliteiten in staat om de functie uit te oefenen. 

Als de situatie erom vraagt wordt voor een “privéomgeving” gezorgd.  
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Wat zijn de voorwaarden?  

Je kunt de vertrouwenspersoon benaderen als je ongewenst gedrag ervaart, zoals:  

- Ongewenste (seksuele) toenadering, verzoeken om (seksuele) gunsten of ander verbaal, 

non-verbaal of lichamelijk gedrag dat door iemand als ongewenst, kwetsend of bedreigend 

wordt ervaren.  

- Elke vorm van discriminatie. Dit kunnen discriminerende opmerkingen zijn, maar ook als 

men meent dat er op grond van huidskleur, religie, geslacht of iets anders onderscheid 

wordt gemaakt.  

- Pesten, agressie en geweld. Als een of meerdere medewerkers een andere medewerker 

meer dan eens en gedurende langere periode, geestelijk of lichamelijk geweld aandoen.  

 

Wat is de procedure?  

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag kun je dit bij de vertrouwenspersoon melden.  

 

 Een melding kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht. Van een mondelinge 

melding wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend door de medewerker en door 

de vertrouwenspersoon. De medewerker krijgt een afschrift van dit verslag.  

 

 De vertrouwenspersoon adviseert en overlegt met de medewerker of de procedure moet 

worden voortgezet. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.  

 De vertrouwenspersoon informeert (jaarlijks) de bestuurder over het aantal gemelde 

incidenten die door haar in behandeling zijn genomen.  

 

 De vertrouwenspersoon onderzoekt de melding door de medewerker te horen. Dit horen 

vindt plaats binnen twee weken nadat de melding is ontvangen. Als het noodzakelijk 

blijkt, kan de vertrouwenspersoon, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met 

instemming van de medewerker die hulp vraagt, andere personen die bij de kwestie 

betrokken zijn horen.  

 

 Van een strafbaar feit wordt het bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld. Mocht het 

strafbare feit betrekking hebben op het bestuur dan wordt Raad van Toezicht 

onmiddellijk op de hoogte gesteld. De vertrouwenspersoon maakt een verslag van 

zijn/haar bevindingen en geeft aan of de melding gegrond of ongegrond is gebleken. 

 De vertrouwenspersoon stuurt indien nodig een rapport met advies over eventuele 

maatregelen naar het bestuur.  

 

 Mocht de melding betrekking hebben op het bestuur, dan wordt het rapport naar de Raad 

van Toezicht gestuurd.  Indien de medewerker de melding van een klacht wil intrekken, 

wordt dit door de medewerker schriftelijk aan de vertrouwenspersoon meegedeeld.  

 

 Na ontvangst van het rapport met advies van de vertrouwenspersoon wordt door het 

bestuur of de Raad van Toezicht dit onderwerp op de eerstvolgende agenda geplaatst. De 

bestuurder neemt eventuele maatregelen en stelt de melder hiervan schriftelijk op de 

hoogte. Deze regeling wordt ieder jaar geëvalueerd door de Bestuurder.  

 

Melding doen  

Als je een melding bij de vertrouwenspersoon wilt doen, kun je contact opnemen met:  

 Marijke Beerlage, vertrouwenspersoon, werkzaam bij ArboNed,  

 e-mail: marijke.beerlage@arboned.nl 

Arboned is telefonisch bereikbaar op tel:  

 053-48 27 100 (locatie Enschede) of  

 030-29 96 299 (centraal nummer). 

 

tel:0534827100
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Bijlage 3 Meldprocedure seksueel misbruik / ongewenst gedrag 

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) 

seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. 

Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het 

vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een 

verplichting: te handelen op de vastgelegde manier. 

 

Het protocol heeft betrekking op grensoverschrijdende contacten door (vrijwillige) medewerkers 

(al diegenen die met kinderen/jongeren tot 18 jaar werken/in aanraking komen of anderszins 

kwetsbare groepen). 

 

Naast dit meldprotocol is er een klachtenprocedure die in werking kan worden gezet na een 

melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van 

een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de 

beschuldigde. 

Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke 

melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe 

deskundigen. 

 

1. Wat is seksueel misbruik? 

 

Wat zegt de wet? 

De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen 

dan wel buiten de openbare bibliotheek Dalfsen - Nieuwleusen afspelen. In het Wetboek van 

Strafrecht, boek II, titel XIV ‘misdrijven tegen de zeden’ stellen diverse wetsartikelen 

bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ook binnen de openbare bibliotheek 

Dalfsen - Nieuwleusen allen van kracht. Eén wetsartikel 249 willen we hier met name noemen: 

 

“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan 

zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige 

bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of 

een geldboete van de vierde categorie”. 

Definitie. 

Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige 

gedragingen zijn  door het duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg 

vatbaar. Maar bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je 

wel en wat je niet als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan worden 

gehanteerd: of het welzijn van het kind en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het 

geding zijn. 

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn de ‘gevoelens van de jeugdige en niet de 

gedachten of bedoelingen van de volwassene’ bepalend, alsmede hetgeen is verwoord in de 

zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht. 

Wij richten ons op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie. Een breder 

begrip is seksueel grens- overschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die 

leiden tot seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. We 
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hebben een gedragscode ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de 

orde verklaart. De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt: 

“Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale 

of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als 

ongewenst of gedwongen wordt ervaren; 

en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, medewerker-

cliënt, (vrijwillige) medewerker-leerling, leidinggevende-ondergeschikte, e.d.); en/of 

andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld 

in het Wetboek van Strafrecht”. 

Om welke gedragingen gaat het? 

In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan. Enkele 

voorbeelden: 

• alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar; 

• een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, 

sms, e-mail, internet); 

• ongewenste aanrakingen. 

 

2. Signaleringstaak medewerkers. 

 

Alle medewerkers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel 

misbruik en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere 

vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Deze 

komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen 

meer kans kunnen krijgen. Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag 

signaleert, verwachten we dat je de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en 

corrigerend optreedt. 

 

3. Meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik. 

 

Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het 

bestuur (of door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon). Wanneer 

medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een 

consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. 

 

Indien medewerkers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun 

leidinggevende, gaat deze niet zelf tot handelen over, maar schakelt de het bestuur in. De 

meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de 

wens tot geheimhouding bij het slachtoffer.  

 

Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel 

juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt 

zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en 

belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. Het bestuur laat zich 

desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen: 

• gesprek met beschuldigde; 

• informatief gesprek met de politie; 
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• instellen calamiteitenteam; 

• in gang zetten meldprocedure; 

• aangifte bij politie; 

• voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde; 

• veiligstellen en opvang van het slachtoffer; 

• informatie aan betrokkenen; 

• nazorg. 

 

4. Voorlopige zwijgplicht na een melding. 

 

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en 

medewerkers binnen de organisatie ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze 

betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenspersoon. Een voorlopige zwijgplicht is nodig 

zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige 

behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand 

al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen 

dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd. 

 

5. Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik. 

 

Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal 

is misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. 

Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen: 

• Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd? 

• Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor? 

• Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de 

hand? 

Het kan ook zijn dat een iemand je spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen 

naar je uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert. 

 

DOEN: 

• Zorg voor de veiligheid van het kind/de jongere of anderszins kwetsbare groep. 

• Als je iemand op heterdaad betrapt: 

 Laat het slachtoffer niet alleen; 

 Meld het onmiddellijk aan de leidinggevende of degene die bereikbaarheidsdienst 

heeft   voor calamiteiten; 

 Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen; 

 Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel 

sporenonderzoek. Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om 

instructies. 

• Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het betrokken slachtoffer op zijn/haar 

gemak. 

• Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld. 

• Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen 

stappen buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen. 

• Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenspersoon. 
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• Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon. 

• Licht zo snel mogelijk de leidinggevende in over de situatie. 

• Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden. 

 

LATEN: 

• Handel nooit op eigen houtje! 

• Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer 

en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een 

eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de medewerker om aan 

waarheidsvinding te doen! 

• Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als 

het een collega is. De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een 

objectief en een officieel onderzoek. 

• Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht! 

• Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt. 
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Bijlage 4 Overzicht verzekeringen* 
 

Ten behoeve van de vrijwilligers zijn de navolgende verzekeringen afgesloten: 

 

I De ongevallenverzekering bij Rijnbrink. 

II De VNG vrijwilligers verzekering 

 

 

I De Rijnbrink ongevallenverzekering: 

De polis voorziet in een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval 

tijdens activiteiten van de Bibliotheek en voor de directe reis naar en van deze activiteit. 

 

Verzekerde uitkeringen**: 

Bij overlijden: €   4.538,--  

Bij blijvende invaliditeit: € 29.497,-- maximaal, afhankelijk van het percentage invaliditeit. 

 

**50% bij bestuurders van motorrijtuig tot 23 jaar. 

De ongevallen uitkeringen zijn fiscaal belast! 

 

Schademelding:  

Bij de directie van de Bibliotheek, zo snel mogelijk echter: 

Bij overlijden: Binnen 48 uur voor begrafenis of crematie, 

Bij vermoeden van blijvende invaliditeit: binnen 3 maanden. 

 

II De VNG vrijwilligersverzekering. 

 

Deze polis is door de gemeente Dalfsen t.b.v. de vrijwilligers afgesloten. 

De hoofdlijnen van dekking zijn te vinden op de vogende pagina: 

 

M.u.v. de ongevallenverzekering biedt de polis secundaire dekking. Deze dekkingen zijn 

alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering.  

 

Voor nadere informatie, contactpersonen en brochures gaat u naar de internet site van het 

vrijwilligerspunt: www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl (kopje: “Vrijwilligersverzekering”) 

 

Schademelding: 

Het schadeformulier kunt u downloaden op de site van het vrijwilligerspunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

* Disclaimer: Aan de inhoud van deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend omdat 

slechts de polisdekking bindend is.  

http://www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl/
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Aansprakelijkheid voor Vrijwilligers

Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van 

€ 5.000.000,- per verzekeringsjaar voor vrijwilligerswerk.

Opzicht Verzekerd bedrag: € 25.000,- per aanspraak.

Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers

Verzekerd bedrag € 12.500,- bij overlijden.

€ 25.000,- bij blijvende invaliditeit.

Geneeskundige kosten Tot € 1.000,- per gebeurtenis.

Psychische hulpverlening (traumadekking) Tot € 2.500,- per gebeurtenis.

Acute huishoudelijke hulp 20 uur

Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers

Persoonlijke Eigendommenverzekering Maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:

• Computerapparatuur € 1.500,-

• Fiets €    750,-

•  Beeld- en geluidsapparatuur, (zonne-)bril/set, 

contactlenzen, sieraden of kunstmatige gebitselementen

€    500,-

• Horloges €     250,-

Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vrijwilligers

Verzekerd bedrag € 500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle 

bestuurders en toezichthouders van de organisatie, die 

deze functie als vrijwilliger vervullen, tezamen. Daarbij is het 

balanstotaal van de organisatie niet  meer dan € 500.000,-.

Rechtsbijstand voor Vrijwilligers

Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,- als maximum voor alle 

aanspraken van vrijwilligers tezamen. 

Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen

Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak die samenhangt met 

vrijwilligerswerk met een maximum van € 5.000.000,-  

per verzekeringsjaar.

Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen

Deze dekking geldt niet voor mantelzorgers, omdat zorgtaken niet voor een rechtspersoon verricht worden.

Ook voor inzittenden van een motorvoertuig dat door een vrijwilliger wordt bestuurd.

Verzekerd bedrag € 1.000.000,- per aanspraak met een maximum van 

€ 1.000.000,- per verzekeringsjaar voor vrijwilligers.

VNG Vrijwilligersverzekering
Verzekeringsoverzicht

Voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en mensen die in het kader van ‘gemeentelijke 

tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen.


