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VRIJWILLIGERS	  STATUUT	  	  
	  
ZORGCOÖPERATIE	  HOOGELOON	  u.a	  

	  
	  

 
De	  Zorgcoöperatie	  Hoogeloon	  U.A.	  (verder	  genoemd	  Zorgcoöperatie)zet	  zich	  in	  voor	  het	  
behoud	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  zorg,	  diensten	  en	  faciliteiten	  in	  Hoogeloon.	  Zij	  wil	  hiermee	  
bereiken	  dat	  ouderen	  en	  mensen	  met	  een	  beperking,	  ook	  bij	  een	  toenemende	  zorgvraag	  
hier	  in	  Hoogeloon	  kunnen	  blijven	  wonen.	  
	  
De	  diensten	  die	  worden	  aangeboden,	  zijn:	  	  
• 24	  uurs	  zorg	  voor	  14	  bewoners	  in	  2	  zorgvilla’s	  
• Zorgthuis	  (thuiszorg)	  
• Dagbesteding	  
• Wekelijkse	  warme	  maaltijd	  voor	  ouderen 
	  
Om	  al	  deze	  zorg	  in	  Hoogeloon	  te	  realiseren	  zijn	  vrijwilligers	  onontbeerlijk.	  
Daarom	  beschrijven	  we	  in	  dit	  statuut	  een	  aantal	  “uitgangspunten”,	  waaraan	  de	  
Zorgcoöperatie	  wil	  voldoen	  om	  vrijwilligerswerk	  leuk,	  aantrekkelijk	  en	  uitdagend	  te	  maken.	  
	  
Een	  vrijwilliger	  is	  eenieder	  die	  een	  onbetaalde	  bijdrage	  levert	  aan	  het	  realiseren	  van	  de	  
activiteiten	  van	  de	  Zorgcoöperatie.	  Deze	  bijdrage	  kan	  op	  reguliere	  basis	  en	  op	  ad	  hoc	  basis	  
zijn.	  
	  
Organisatie	  vrijwilligerswerk.	  
Iedere	  activiteit	  heeft	  een	  vrijwilligerscoördinator,	  die	  in	  de	  gaten	  houdt	  of	  de	  vrijwilligers	  
het	  naar	  hun	  zin	  hebben	  en	  die	  weet	  waar	  vrijwilligers	  nodig	  zijn.	  	  
Binnen	  het	  bestuur	  van	  de	  zorgcoöperatie	  is	  een	  persoon	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
vrijwilligers	  en	  de	  coördinatoren,	  deze	  houdt	  de	  lijst	  van	  vrijwilligers	  actueel.	  
	  
Als	  je	  belangstelling	  hebt	  of	  je	  kent	  iemand,	  die	  vrijwilliger	  wil	  worden,	  meld	  je	  dan	  bij	  de	  
coördinator	  of	  	  bij	  het	  bestuur	  van	  de	  zorg	  coöperatie	  of	  bij	  een	  van	  de	  vrijwilligers.	  	  
	  
Gedragsregels	  voor	  de	  vrijwilligers	  
• Het	  werk	  is	  vrijwillig,	  maar	  niet	  vrijblijvend,	  we	  moeten	  erop	  kunnen	  vertrouwen	  dat	  je	  

komt	  
• Privacy	  van	  cliënten	  en	  vrijwilligers	  wordt	  gerespecteerd	  en	  gewaarborgd,	  (men	  is	  

voorzichtig	  met	  uitspraken	  en	  goedbedoelde	  adviezen	  ).	  Alles	  wat	  in	  huis	  voorvalt	  moet	  
ook	  binnenshuis	  blijven	  

• Er	  is	  bereidheid	  tot	  het	  volgen	  van	  een	  opleiding	  indien	  in	  specifieke	  situaties	  het	  
vrijwilligerswerk	  hierom	  vraagt.	  

• Je	  neemt	  geen	  geld	  of	  geschenken	  aan	  van	  de	  cliënten.	  	  	  
• Als	  er	  misstanden	  plaatsvinden	  moeten	  die	  gemeld	  worden	  aan	  de	  coördinator	  of	  het	  

bestuurslid.	  
• De	  vrijwilliger	  is	  het	  eens	  met	  de	  doelstelling	  van	  de	  Zorgcoöperatie	  en	  ondertekent	  	  de	  

vrijwilligersovereenkomst.	  
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Wat	  bieden	  wij	  de	  vrijwilliger?	  
• Duidelijke	  taakafspraken	  en	  eigen	  verantwoordelijkheid,	  overleg	  en	  inspraak	  t.a.v.	  de	  

werkzaamheden.	  	  
• Minimaal	  1	  keer	  per	  jaar	  worden	  	  vrijwilligersbijeenkomsten	  gehouden	  .	  Hier	  worden	  de	  

vrijwilligers	  bijgepraat	  over	  veranderingen	  en	  andere	  nieuwtjes.	  Ook	  voorstellen	  en	  op-‐	  
en	  aanmerkingen	  van	  de	  vrijwilligers	  worden	  besproken.	  	  

• Indien	  gewenst	  opleidingen.	  
• Ontspanningsactiviteiten	  welke	  georganiseerd	  worden	  voor	  de	  vrijwilligers.	  
• Een	  WA	  verzekering	  t.a.v.	  het	  vrijwilligerswerk	  en	  een	  collectieve	  ongevallenverzekering	  

tijdens	  het	  uitoefenen	  van	  het	  vrijwilligerswerk.	  
N.B.	  Om	  de	  betrokkenheid	  bij	  de	  Zorgcoöperatie	  groter	  te	  maken	  is	  het	  wenselijk	  dat	  de	  
vrijwilliger	  ook	  lid	  is	  van	  de	  Zorgcoöperatie	  
	  
Waardering	  voor	  de	  werkzaamheden	  	  
Tegenover	  vrijwilligerswerk	  staat	  geen	  vergoeding.	  Er	  is	  jaarlijks	  een	  attentie	  voor	  alle	  
vrijwilligers	  en	  een	  vrijwilligersuitje.	  
	  
Onkosten	  
Wanneer	  er	  onkosten	  gemaakt	  worden	  is	  vooraf	  toestemming	  van	  het	  bestuur	  nodig.	  Na	  
inlevering	  van	  een	  declaratieformulier	  (met	  nota	  of	  bon)	  wordt	  het	  voorgeschoten	  bedrag	  
terugbetaald.	  	  
	  
	  
Als	  een	  vrijwilliger	  wil	  stoppen	  geeft	  deze	  dit,	  indien	  mogelijk,	  tijdig	  aan,	  zodat	  we	  op	  tijd	  
vervanging	  kunnen	  regelen	  
	  
	  
	  
Aldus	  vastgesteld	  in	  de	  ledenvergadering	  van	  30	  maart	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dit	  statuut	  is	  in	  lijn	  met	  het	  statuut	  van	  Stichting	  Steunpunt	  “	  Den	  Bogerd”	  om	  dezelfde	  benadering	  m.b.t.	  de	  
rechten	  en	  plichten	  van	  vrijwilligers	  na	  te	  streven.	  
Alle	  regels	  van	  de	  gemeente	  Bladel	  voor	  vrijwilligers	  zijn	  van	  toepassing.	  
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	   Vrijwilligersovereenkomst	  
	  
	  
Deze	  gegevens	  worden	  alleen	  gebruikt	  voor	  de	  administratie.	  
	  
	  
Naam:………………………………………………………………	  
	  
	  
Straat:………………………………………………………………	  
	  
	  
Postcode:………………….Woonplaats:……………………………	  
	  
	  
Geboortedatum:……………………………………………………..	  
	  
	  
Telefoon:……………………………………………………………..	  
	  
	  
E-‐mail:……………………………………………………………….	  
	  
	  
Functie	  /	  Taak:	  dagbesteding/zorgvilla/kookgroep/	  wassen,	  strijken*……………………….	  
	  
	  
Aanvangsdatum	  vrijwilligerswerk:……………………………………	  
	  
	  
Frequentie	  van	  het	  vrijwilligerswerk:…………………………………….	  
	  
	  
Ik	  ga	  akkoord	  met	  het	  vrijwilligersstatuut	  en	  de	  uitgangspunten	  van	  de	  Zorgcoöperatie	  Hoogeloon.	  
	  
	  
	  
	  
Datum:…………………..	   	   Handtekening:	  
	  
	  
	  
	  
	  
*	  doorhalen	  wat	  niet	  van	  toepassing	  is	  


