Vrijwilligersbeleid Zorgcoöperatie Hoogeloon
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.
Om al deze zorg in Hoogeloon te realiseren zijn vrijwilligers onontbeerlijk. 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 groep/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.
Aanmelden
Na aanmelding bij de Zorgcoöperatie gaat de vrijwilligerscoördinator van het bestuur
of de beheerder van de betreffende dienst een sollicitatiegesprek aan. Hierin wordt
nader kennis gemaakt, motivatie bevraagd en er wordt samen bekeken wat de
vrijwilliger voor de organisatie kan doen.
Hierna wordt een vrijwilligersovereenkomst ingevuld. Hiermee verklaart de vrijwilliger
ook bekend te zijn met het beleid en gedragscode. De vrijwilliger wordt
geïntroduceerd bij de betreffende groep. De meeste vrijwilligers werken samen of
onder supervisie van een professional van Joriszorg.
Opvolging
Na ongeveer twee maanden wordt besproken hoe de wederzijdse ervaringen zijn.
Zijn die positief dan gaat de vrijwilliger door. Zit de vrijwilliger niet op de juiste plek
dan wordt er iets anders gezocht.
Opzegging
Dit gebeurt mondeling bij de vrijwilligerscoördinator van de groep of het bestuur. Geef
dit, indien mogelijk, tijdig aan, zodat we tijd hebben om vervanging te regelen. Er
vindt een kort exitgesprek plaats. De vrijwilliger krijgt een attentie.
Gezamenlijke activiteiten van alle vrijwilligers georganiseerd door
Zorgcoöperatie Hoogeloon
De eerste week van januari wordt er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, waar
alle vrijwilligers en professionals van Joriszorg, die in Hoogeloon werken, uitgenodigd
worden. Allen krijgen een kleine attentie als dank voor de samenwerking in het
afgelopen jaar.

Op 12 mei, dag van de verpleging, krijgen alle vrijwilligers een blijk van waardering
voor hun inzet.
Eén keer per jaar (oktober) wordt er een uitstapje gepland voor alle vrijwilligers.
Bij levensgebeurtenissen (jubileum, ernstige ziekte…) krijgt de vrijwilliger een
attentie.
Samenwerking Joriszorg
Zorgcoöperatie Hoogeloon houdt contact met de vrijwilligerscoördinator van
Joriszorg. Deze geeft aan als er activiteiten zijn, die mogelijk interessant zijn voor
onze vrijwilligers.
Organisatie
Alle gegevens van de vrijwilligers worden door de vrijwilligerscoördinator van het
bestuur bijgehouden. De privacywetgeving wordt hierin gerespecteerd. Dit is tevens
de

contactpersoon bij het bestuur voor alle vrijwilligers. De Zorgcoöperatie heeft vier
groepen waar vrijwilligers werkzaam zijn: Zorgvilla, Dagbesteding, kookgroep en
Thuiszorg. Bij elke groep is iemand aangesteld als groepscoördinator. Deze let op
dat het gegevensbestand actueel blijft en geeft bijzonderheden door aan het bestuur.
Mensen die op aanvraag vrijwilligerswerk doen kunnen ten alle tijden tot de
coördinator in het bestuur terecht.
VOG
Aanvankelijk werd er geen VOG gevraagd voor de vrijwilligers. De werkzaamheden
droegen een informeel karakter en van belang was het gezellig samenzijn. In
verband met de veranderde omstandigheden (cliënten van de Zorgcoöperatie zijn
beduidend kwetsbaarder geworden in de loop van de jaren) en wetgeving heeft het
bestuur besloten aan alle vrijwilligers een VOG te vragen. Dit kunnen zij kosteloos
aanvragen. Het bestuur zorgt voor een duidelijke handleiding.
Verzekering
Zorgcoöperatie Hoogeloon heeft voor alle vrijwilligers een WA-verzekering
afgesloten. Iedere vrijwilliger dient zelf ook WA verzekerd te zijn. De verzekering
geldt alleen tijdens de werkzaamheden voor de Zorgcoöperatie
Onkosten
Wanneer er onkosten gemaakt worden is vooraf toestemming van het bestuur nodig.
Na het inleveren van de nota of bon wordt het voorgeschoten bedrag terugbetaald.
Om de betrokkenheid bij de Zorgcoöperatie groter te maken is het wenselijk dat de
vrijwilliger ook lid is van de Zorgcoöperatie.

Als je belangstelling hebt of je kent iemand, die vrijwilliger wil worden, meld je
dan bij de coördinator of bij het bestuur van de zorgcoöperatie of bij een van
de vrijwilligers.

