VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
ZorgAccent te Almelo, hierna te noemen ‘de zorgaanbieder’, vertegenwoordigd door ………………..(Coördinator
vrijwilligerswerk)
Per adres: ……………….
en
naam
voorletters
geboren op
adres
plaats
postcode
telefoonnr.
E-mail

:
:
:
:
:
:
:
:

hierna te noemen "de vrijwilliger", komen als volgt overeen:
1.
1.1

1.2
1.3

Aanvang en duur van de overeenkomst
De vrijwilliger zal met ingang van ………….. ten behoeve van de zorgaanbieder
werkzaamheden verrichten binnen de afdeling …………………..
De teammanager van deze afdeling is ………………... De contactpersoon voor
vrijwilligers van deze afdeling is ……………….
De eerste drie maanden, na de datum waarop de vrijwilliger met zijn werkzaamheden begint, gelden
als proeftijd. Tijdens de proeftijd kan zowel de vrijwilliger als de zorgaanbieder deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang opzeggen.
Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.
2.1

Werktijden
De verrichten taken zijn:
………………………………..

2.2
O

Deze taken zullen worden verricht:
regelmatig voor ca. ……………per…………… op de volgende dagen/dagdelen*
………………………………

O

onregelmatig op afroep
in overleg met ……………………………………… als reservist voor opvang van ziekte, verhindering van andere
vrijwilligers en / of bij pieken in de hulpvraag;

O

andere wijze ..................................................................................................

3.
3.1
3.2

Aard van de overeenkomst
Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is
bekend met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen
van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.
De relatie tussen zorgaanbieder en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

3.3
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4.
4.1
4.2

4.3

5.
5.1
5.2

5.2
5.3
6.
6.1
6.2

6.2

6.3
6.4.

Einde van de overeenkomst
De partijen kunnen in onderling overleg de overeenkomst beëindigen.
Zowel de vrijwilliger als de zorgaanbieder kan de overeenkomst door (schriftelijke) opzegging
beëindigen, met een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand, dringende omstandigheden
voorbehouden.
De zorgaanbieder kan de overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen zonder een
opzegtermijn in acht te nemen, als de vrijwilliger zich zodanig gedraagt dat van de zorgaanbieder
redelijkerwijs niet gevergd kan worden de overeenkomst te laten voortduren.
Algemeen functieprofiel vrijwilligers
Op deze overeenkomst is het algemene functieprofiel voor vrijwilligers van toepassing, zoals dat is
vastgesteld door de Raad van Bestuur van de zorgaanbieder.
De vrijwilliger verklaart dat hij / zij de informatie folder vrijwilligerswerk van de organisatie heeft
ontvangen, waarin algemene functieprofiel is opgenomen. De vrijwilliger verklaart de doelstelling, zoals
verwoord, te respecteren en draagt naar vermogen bij aan de uitwerking in de praktijk. De vrijwilliger
verklaart zich te verenigen met de visie, de verwachtingen en de verplichtingen van de vrijwilligers zoals
gesteld door de zorgaanbieder, en zich te houden aan de daarbij behorende afspraken c.q. instructies.
De zorgaanbieder is bevoegd om het algemene functieprofiel te wijzigen, deze wijzigingen zijn van
toepassing op deze overeenkomst zodra zij in werking treden.
Wijzigingen in algemene functieprofiel worden door de zorgaanbieder gecommuniceerd naar de
vrijwilligers.
Overige bepalingen
Voor bovengenoemde werkzaamheden zal geen geldelijke vergoeding worden gegeven. De vrijwilliger
kan geen aanspraak maken op een betaalde functie.
Deze vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan onder ontbindende voorwaarde van het feit
dat de vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) binnen de gestelde proeftijd van drie
maanden aan ZorgAccent kan overleggen. Indien geen VOG kan worden overlegd binnen de
gestelde termijn, zal de vrijwilligersovereenkomst per direct van rechtswege eindigen.
Indien de aanstaande vrijwilliger een uitkering ontvangt, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de
communicatie met de uitkerende instantie. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele
consequenties voor de uitkering (door bijv. verzuim).
De vrijwilliger gaat akkoord met verstrekking van zijn gegevens aan derden, mits dit door de organisatie
als waardevol voor de vrijwilliger wordt beschouwd, bij bijvoorbeeld kortingen op zorgverzekeringen
waar men via de organisatie voor in aanmerking kan komen.
Overige afspraken / bijzonderheden :
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Aldus overeengekomen in tweevoud,
Plaats…………………………..

Datum………..………….

Namens ZorgAccent:
Coördinator vrijwilligerswerk

De vrijwilliger:

…………………………………………

…………………………………………
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