Minder gedoe
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Publicatie over wet- en regelgeving
voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties
en gemeenten
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Maak werk van leuker, beter en
makkelijker vrijwilligerswerk
Zorgen dat vrijwilligers leuker, makkelijker
en beter hun werk kunnen doen. Dat klinkt
toch als muziek in de oren! Gemeenten en
kabinet werkten daar afgelopen jaren aan.
Welke maatregelen zijn precies genomen? En
vooral, wat kunnen vrijwilligersorganisaties zelf
ondernemen?
Vrijwilligers zetten zich in voor de maatschappij. Op
eigen initiatief én voor de samenleving. Steeds
vaker nemen vrijwilligers(organisaties) publieke taken
over of bedenken nieuwe vormen van dienstverlening.
Dat vraagt om ruimte en vrijheid, mogelijk gemaakt door
de gemeente.

Afgelopen regeerperiode zijn diverse verbeteringen voor
vrijwilligers gestimuleerd. Met dank aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
De belangrijkste zijn:
• enkele vergunningen afschaffen
• vergunningaanvragen digitaliseren
• subsidieaanvragen vereenvoudigen
• lastenarm subsidies verantwoorden over langere
perioden
• collectieve vrijwilligersverzekering aanbieden
• gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen en
mensen met een beperking werken
• de EvenementAssistent
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BEGRIJPEN WAT JE KUNT BIJDRAGEN
IS BELANGRIJK

RISICO’S VERDWIJNEN NIET DOOR REGELS
EN WETTEN

“Onze vrijwilligers helpen leden met goede en persoonlijke

“Het meest actuele waarover we onze leden hebben

dienstverlening. Op onze beurt geven wij inhoudelijke

geïnformeerd is de wetgeving rondom allergenen. Als je

informatie én duidelijke en soms wettelijke kaders over wat

een saucijzenbroodje serveert, moet je weten wat erin zit.

wel en niet kan. Denk aan onze belastinginvulhulpen. Zij

Dat klinkt logisch, maar ik geef het je te doen als je als

helpen leden met hun jaarlijkse belastingaangifte. ANBO

vrijwilliger af en toe helpt bij een feestje in het buurthuis.

(Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) houdt hun

Onze vrijwilligers moeten heel veel wetten en regels kennen.

kennis op peil en met goede afspraken beschermen we onze

Wij hebben een handboek ontwikkeld met daarin alles wat

vrijwilligers tegen niet te dragen verantwoordelijkheden; ook

dorpshuisbestuurders en –vrijwilligers zouden moeten weten.

dat is invloed vanuit wet- en regelgeving. Fouten maken mag

(www.dorpshuizen.nl) Die informatieverstrekking werkt,

en kan, daar is een vrijwilligersverzekering voor. Maar voor

maar het blijft veel. Ik snap dat geen enkele regel zomaar

fouten die buiten het afgesproken mandaat gemaakt worden

verzonnen is, maar het lijkt mij onmogelijk alle risico’s uit

kan ANBO geen aansprakelijkheid aanvaarden. Daarom moet

te sluiten met regels en wetten. Ik haal het voorbeeld altijd

met goede volmachten worden gewerkt. Begrijpen wat je

aan van de uitbraak van legionella bij de bloemenveiling in

kunt bijdragen én waar je beperking ligt, is voor vrijwilligers

Bovenkarspel. Naar aanleiding daarvan moesten dorpshuizen

extreem belangrijk. Kennis over ondersteuning en de grenzen

tienduizenden euro’s investeren in hun warmwaterleidingen.

daarvan geven we via ANBO Academie.”

Dat zijn onwaarschijnlijk grote investeringen! Terwijl de kans
op herhaling van zo’n besmetting klein is.”

Liane de Haan, directeur/bestuurder ANBO
Gerrit Kapteijns, werkgroep Dorpshuizen onderdeel van
Landelijke Vereniging van Kleine Kernen

WE SPELEN IN OP DE VRAAG
“Humanitas heeft 18.000 vrijwilligers die mensen en gezinnen ondersteunen bij diverse zaken zoals opvoeding en

HANDEN INEENSLAAN MET ANDERE ORGANISATIES

(thuis)administratie, maar ook bij vereenzaming en detentie.

“Veilig werken heeft bij ons hoge prioriteit. Dat onderwerp

Daarbij lopen ze nog wel eens tegen dilemma’s aan: waar ligt

wordt centraal aangestuurd omdat het zowel voor onze

precies het terrein van de vrijwilliger en wanneer is de inzet

beroepskrachten als voor onze vrijwilligers van groot belang

van een specialist/beroepskracht nodig? Vrijwilligers worden

is. Daar is een breed palet aan regels en wetten mee gemoeid.

door trainingen goed voorbereid op hun taak en tijdens het

Het gaat niet alleen om preventie tegen de ziekte van Lyme

werk ondersteund met intervisie en terugkombijeenkomsten.

maar ook om bijvoorbeeld werken met de motorzaag en het

Daar komen ook zaken ter sprake die met wet- en regel-

dragen van de juiste beschermende kleding. Dat moet ieder-

geving te maken hebben. Dat kan soms als lastig worden

een die bij ons werkt, weten. Als landelijke organisatie zijn we

ervaren (en dat is het soms ook), maar het kan ook zinvol

bezig met het ontwikkelen van een e-learningtraject voor al

zijn omdat hun werk er vaak ‘beter’ van wordt. Gemeenten

onze 5.500 vrijwilligers. Daarnaast geven we een basisinfor-

vragen steeds meer hulp van vrijwilligers. Daar willen we op

matiepakket uit. In het kader van verbeteren, leuker maken en

zich wel op inspelen. Maar dan moeten we het wel hebben

vergroten van de onderlinge uitwisselbaarheid en samenwer-

over vragen als wat we wel en niet aan registratie doen en

king van het vrijwilligerswerk gaan we een benchmarkonder-

hoe we met privacy van mensen omgaan. Overigens worden

zoek doen met collega-natuur-en landschapsorganisaties. Om

veel protocollen met daaraan verbonden administratieve

te kijken waar we de handen ineen kunnen slaan.”

lasten door onszelf ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de
Paul Terstegge, Jeugd- en vrijwilligerscoördinator

afspraken rond ‘In Veilige Handen’.”

Staatsbosbeheer
Eva Scholte, directeur Humanitas

Integriteit en VOG

Lastenverlichting

Eigen inkomsten

Maatschappelijk ondernemen

GEMEENTEN

BIJLAGEN

R

pag 4 van 34

7

Vrijwilligerswerk loont
‘De broodjes waren heerlijk!’ Een gast van het bedrijfsverzamelgebouw de Alchemist in Utrecht die daar heeft gegeten bedankt
Danielle Hoevers (26) voor de lunch. Het klaarmaken daarvan is
vier dagen in de week de taak van deze vrijwilligster. Ze doet dit
werk met behoud van haar Wajong-uitkering. Omdat ze zo haar
ambitie op een vaste baan in de horeca hoopt waar te maken.
De lunch bij de Alchemist loopt iedere
dag van een leien dakje, mede dankzij
de inzet van een team vrijwilligers
met een Wajong-uitkering die dolgraag willen werken. Operationeel
manager Sasja van Deenen van de
Alchemist vertelt: “Wij werken met
Wajongeren uit stellige overtuiging.
Door mensen een stempel te geven
met erop wat iemand mankeert, zul
je nooit bereiken dat mensen zichzelf
ontstijgen, eerder het tegendeel. Wij
proberen per medewerker te kijken
naar de mogelijkheden en talenten.
Niks is gek en iedereen telt en doet
mee. Soms is het even zoeken naar
passende werkzaamheden, maar dat
iedereen waardevol is, staat buiten
kijf. Door rust en vriendelijkheid en
het vermijden van stress, kunnen
mensen zich ontwikkelen en groeien.
Het is een soort slow-coaching.”

Wajong-uitkering en geen vaste
baan. Maar ik wil in een werkritme
blijven. En dus heb ik me gemeld bij
Sasja van Deenen. Zij regelt de inzet
van de vrijwilligers op diverse zaken,
zoals schoonmaak en onderhoud. De
horeca heeft me altijd al getrokken
en ik wil daarin verder. Ik hoop
volgend jaar de eenjarige opleiding
gastheer/gastvrouw te volgen. Dit
keuken- en cateringwerk is een
mooie opstap. Ik wil dolgraag aan de
bak en daar doe ik veel voor.”

V
 rijwilligerswerk met
een uitkering

Tips vrijwilligerswerk
als opstap naar vaste
baan
Voor de vrijwilliger:
• Zoek vrijwilligerswerk dat bij
je past
• Ga naar een vrijwilligersorganisatie die je aanspreekt
• Maak bij een vacaturebank
voor vrijwilligers je wensen
kenbaar voor een goede
match
• Je bouwt (relevante) werkervaring op voor je CV
Voor vrijwilligersorganisaties:
• Laat de vrijwilliger op
verschillende functies
meedraaien
• Biedt een interne cursus of
training aan
• Geef de vrijwilliger goede
begeleiding en feedback

R

Opstap
Soep maken, broodjes smeren,
koffie uitserveren, vergaderruimten
inrichten, gasten ontvangen. Het zijn
zaken waar Danielle Hoevers haar
hand niet voor omdraait. Het hoort bij
haar werk als cateringmedewerker
voor de bedrijfjes die in het gebouw
gebruikmaken van de gezamenlijk
eet- en vergaderruimten. “Ik heb
sinds vorig jaar november een
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Vrijwilligerswerk & uitkering
Ook met een uitkering mag je vrijwilligerswerk doen. Mits je je houdt aan de
voorwaarden van de uitkering. Deze verschillen per soort uitkering, dus check

Uitkering

sollicitatieplicht

tegenprestatie

Gemeente

Bijstand
IOAW en IOAZ

ja

ja

ja

WW

ja

ja

nee

WIA – WGA

ja

ja

nee

WIA – IVA

nee

nee

nee

Wajong oud
(voor 2010)

nee

nee

nee

Wajong nieuw
(vanaf 2010)

ja

ja

nee

Wajong 2015
(na 2015)

ja

nee

nee

UWV

vergoeding

Uitkeringsinstantie

informatieplicht

dit goed! Hieronder staan vier varianten uitgelegd.

Max € 95,- per maand en
€ 764,- per jaar
Max. € 150,- per maand
en € 1.500,- per jaar

 Klik op een uitkering om naar de wettelijke regels en maximale vrijwilligersvergoedingen te gaan.

 ees meer over de tegenL
prestatie en het NOV meldpunt
WW en vrijwilligerswerk
R
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WW, WGA en Wajong is per
1 juli 2015 komen te vervallen.
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R
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Vrijwilligersverzekeringen
de VNG-vrijwilligersverzekering, de
zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering. Ook vrijwilligers die via een
vrijwilligerssteunpunt de mantelzorger vervangen, zodat die persoon een
paar dagen weg kan, en een vaas
breekt bij de te verzorgen persoon,
zijn verzekerd. Nog een verbetering is
dat mensen die werk moeten verrichten in de vorm van vrijwilligerswerk1
ook zijn verzekerd als vrijwilliger via
de VNG-vrijwilligersverzekering.

VNG-polis

1	Tegenprestatie in de zin van de Participatiewet – tot 1 januari 2015 Wet werk en bijstand

Met de VNG-polis is al veel goed geregeld. Voor de vrijwilligersorganisaties
en voor de individuele vrijwilliger. John
van der Voordt geeft een voorbeeld:
“Als iemand de straat sneeuwvrij
maakt en daarmee in het algemeen
belang werkt, is diegene verzekerd.
Let wel: het werk moet verder gaan
dan je eigen tuinpad, zeg maar. Ook de
voetbalmoeder die op zaterdagochtend
als vrijwilliger de kinderen van a naar
b rijdt, is verzekerd. De vrijwilligerswerkzaamheden moeten plaatsvinden
in min of meer georganiseerd verband.
Het gaat hier overigens om het maken
van afspraken en dergelijke, niet de
eis dat er sprake moet zijn van een
achterliggende organisatie. Natuurlijk
zijn er voorwaarden maar die staan
vaak heel keurig in de polis vermeld.
En anders laat je deze uitleggen. Burgerinitiatieven zijn ook een voorbeeld
van anders georganiseerd vrijwilligerswerk. Mensen die bezig zijn voor
een buurtspeeltuin, en daar harken,
maaien en opruimen, zijn verzekerd.
Als het vrijwilligerswerk maar in het
algemeen belang is.”
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Het onderwerp scoort niet hoog in de top tien van de meest
sexy-zaken van een vrijwilligersorganisatie: verzekeringen. Dat
beaamt specialist bij de VNG op dit gebied John van der Voordt
volmondig: “Terwijl we het in feite zo simpel en goed geregeld
hebben in Nederland.”
”Er is niets ingewikkelds aan”, aldus
John Van der Voordt, “75 procent van
de vrijwilligers is verzekerd door de
gemeentelijke vrijwilligersverzekering van de VNG. Bij overige gemeenten door identieke of soortgelijke
verzekeringen. En met een knipoog
naar het welbekende credo: wij
kijken altijd of we de VNG-polis nog
leuker en beter kunnen maken!” Om
maar even met die verbeteringen te
beginnen.

VRIJWILLIGERSWERK

Mantelzorg
Per 2016 vallen mantelzorgers ook
volledig onder de vrijwilligersverzekering. Voorheen was een mantelzorger
uitsluitend verzekerd voor schade aan
persoonlijke eigendommen en ongevallen, nu gelden alle onderdelen van
de VNG-vrijwilligersverzekering ook
voor hem. Dus als een mantelzorger
schade veroorzaakt aan de eigendommen van degene die hij verzorgt,
dan is die schade verzekerd onder
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Goed geregeld
Vrijwilligersorganisaties die een
eigen vrijwilligersverzekering hebben
afgesloten, terwijl de gemeente ook
een verzekering voor vrijwilligers
heeft zijn soms onnodig verzekerd.
“Dat is niet erg, maar wel jammer”,
constateert de VNG’er. Wel van belang
is dat niet alle ‘eigen’ verzekeringen
kunnen worden beëindigd. Er blijven
altijd gebieden over die niet onder de
VNG-vrijwilligersverzekering vallen
zoals bijvoorbeeld de brandverzekering van het pand van de organisatie.
“We blijven werken aan het verbeteren
van de vrijwilligersverzekeringen bij de
VNG. Voorlichting geven en workshops
verzorgen waarin we de vrijwilligersverzekeringen uit de doeken doen. In
de tussentijd kunnen we stellen dat er
al heel veel goed geregeld is. Blijf niet
zitten met vragen maar check deze
website bij de veel gestelde vragen
over vrijwilligersverzekeringen”, sluit
John van der Voordt zijn verhaal af.

Dubbele dekking
Vrijwel alle gemeenten hebben een
vrijwilligersverzekering. Daardoor
kan het zijn dat vrijwilligers dubbel
verzekerd zijn. Die kans is echter
klein omdat de meeste polissen voor
vrijwilligersorganisaties rekening
houden met de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Bovendien is
sprake van een secundaire dekking
bij de VNG-vrijwilligersverzekering.
De vrijwilligersverzekering keert pas
uit als de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger dit
doet. Bespreek de eventuele dubbele
dekking met je verzekeraar.

 eten wie er wel en niet onder
W
de VNG-vrijwilligersverzekering
vallen? Vul de beslisboom in. R



Bekijk het filmpje 'Stel dat er geen penningmeesters zouden zijn'

Veelgestelde vragen
1. Is een vrijwilligersverzekering noodzakelijk?
Ja, vrijwilligers lopen risico’s tijdens het vrijwilligerswerk. Ze kunnen
schade oplopen maar ook veroorzaken waarvoor ze aansprakelijk
gesteld worden. De particuliere aansprakelijkheidsverzekering keert
niet in alle gevallen uit. Hiervoor is het noodzakelijk dat de juiste
verzekeringen zijn afgesloten.
2. Wie sluit de verzekering af?
Ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk hebben bijna alle gemeenten
in Nederland een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de vrijwilligers
in de eigen gemeente.
3. Wat dekt de VNG-vrijwilligersverzekering van de gemeente?
Deze biedt in ieder geval secundaire dekking voor de risico’s van
vrijwilligers bij hun vrijwilligerswerk voor:
• Aansprakelijkheid
• Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
• Rechtsbijstand
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Verkeerschadeverzekering voor organisaties

Meer veelgestelde vragen over vrijwilligerswerkverzekeringen R
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Durf grenzen aan te geven
Het is een actuele discussie. Nu Nederland transformeert naar
een participatiesamenleving, doen we steeds meer een beroep op
vrijwilligers. Ze helpen bij vakanties voor gehandicapten, springen bij
in de voetbalkantine en zijn maatjes van mensen die eenzaam zijn. Er
is geen tak van sport, geen taak of functie die vrijwilligers niet kunnen
uitvoeren. De wet laat vrij veel aan (vrijwilligers)organisaties over hoe zij
hun werk uitvoeren. Maar welke grenzen kent het vrijwilligerswerk?. Kent
vrijwilligerswerk grenzen? We leggen de vraag voor aan Jolanda Elferink,
Senior Adviseur Sociale Zorg bij Movisie.
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Voorheen stond er in de keuken van
het buurthuis een professionele kok.
Nu zwaait er door bezuinigingen
een vrijwilliger de scepter over de
potten en pannen. Een vrijwilliger
van het verzorgingshuis gaat op een
zonnige dag een blokje om met haar
‘mevrouw’ met slikproblemen en ze
strijken neer op een terras voor een
welverdiend kopje koffie. De cliënt
bezweert dat ze prima in staat is
de koffie zelfstandig te nuttigen. De
vrijwilliger heeft niet altijd specifieke
kennis of opleiding om in te grijpen
indien het wel misgaat.
Jolanda Elferink geeft deze twee
voorbeelden die de grenzen arceren.
“Het gaat er niet om dat vrijwilligers
voorbehouden taken van beroepsmatige zorgverleners overnemen. Wel
kunnen er soms kleine zorgtaken
horen bij het vrijwilligerswerk, zoals
iemand begeleiden naar het toilet
bij het samen eropuit gaan. Dan is
het belangrijk dat iedereen hiermee
akkoord is en de vrijwilliger goede
instructies krijgt.

Vinger aan de pols
Vrijwilligers worden voor vele taken
en functies gevraagd. Zo rol je als
maatje van een eenzaam iemand
soms zo maar van de wekelijkse
wandeling in het helpen bij de
belastingaangifte. Jolanda Elferink:
“Je wilt helpen en er zijn voor iemand
anders. Maar soms verschuiven
grenzen. Hoe deal je met zo’n
situatie? Wanneer zeg je ‘dat doe ik

Vrijwilligerswerk en zorgwetgeving
De zorgwetgeving staat het vrijwilligerswerk in de zorg niet in de weg.
Er zijn een aantal wetten waar rekening mee gehouden moet worden:
de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige Zorg (Wlz), Kwaliteitswet
zorginstelling (KWZ) en de wet Beroepen in de gezondheidszorg (BIG).
In de Zvw en Wlz maken zorgaanbieders afspraken met cliënten over
de zorg in het zorg(leef)plan. Vrijwilligers spelen hierbij geen rol en ze
krijgen ook geen inzicht in het zorg(leef)plan.
Tip: maak goede afspraken met de zorgaanbieder wat jij als vrijwilliger
mag en kan doen.

De Kwaliteitswet zorginstelling bepaalt dat een zorginstelling verantwoorde en veilige zorg moet bieden. De kwaliteitsstandaarden voor
beroepskrachten zijn ook van toepassing op de vrijwilligers. De kennis
en vaardigheden van een vrijwilliger om een handeling verantwoord uit
te voeren zijn bepalend of ze deze mag uitvoeren.
Tip: Bespreek jouw kennis en vaardigheden met de zorgaanbieder

De wet BIG verbiedt onbevoegden om beroepsmatig voorbehouden
handelingen te uit te voeren. In de wet is een lijst opgenomen wat
gelimiteerde handelingen zijn. De wet is niet van toepassing op vrijwilligers omdat zij de handelingen niet beroepsmatig verrichten. Werkt een
vrijwilliger voor een zorgaanbieder dan bepaalt die de bekwaamheid van
de vrijwilliger.
Tip: Vraag om training en opleiding wanneer je voorbehouden handelingen wilt doen.
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5 tips voor een betere samenwerking
Prettig samenwerken met vrijwilligers maakt de zorg beter en
verhoogt het werkplezier.

Een vrijwilligersverzekering
is noodzakelijk
Waar: Vrijwilligers
lopen risico’s tijdens

1. Leer elkaar kennen
Organiseer een kennismakingsronde, ook met het management. Hang
een fotocollage van medewerkers én vrijwilligers op.

het vrijwilligerswerk.
Ze kunnen schade
veroorzaken waarvoor
ze aansprakelijk zijn en

2. Geef vrijwilligers een plek
Werk vrijwilligers goed in. Zorg voor een vast contactpersoon. Zet
vrijwilligers in het werkrooster.

die schade wordt zonder
vrijwilligersverzekering op
de vrijwilliger verhaald.

3. Deel ervaringen en kennis
Geef vrijwilligers informatie over hun activiteiten en geef hen tips over
de omgang met cliënten. Luister naar de ideeën van vrijwilligers en laat
zien wat je ermee doet.

4. Toon belangstelling en waardering
Maak eens een informeel praatje of geef een gemeend compliment. Verzorg zeker één keer per jaar een uitje of een feest voor beroepskrachten
én vrijwilligers.

5. Evalueer en verbeter
Bespreek met elkaar wat wel en niet goed gaat in de samenwerking.
De Vrijwilligersscan kan je daarbij helpen.

MYTHE
niet?’ Goede afspraken en een vinger
aan de pols zijn van belang. Ik geef
trainingen aan vrijwilligers waarin
we kijken waar de grenzen liggen en
hoe je ermee om kunt gaan. Door
zulke trainingen worden vrijwilligers
weerbaarder, en kunnen ze goed
voor zichzelf gaan staan. Goede zorg
door vrijwilligers begint met goede
zorg voor vrijwilligers.”

Laveren
Jolanda Elferink erkent dat grenzen
altijd in beweging zijn. “Dat is niet
iets van het laatste jaar of van het
moment dat de participatiemaatschappij genoemd werd door onze
koning in de troonrede. We laveren
tussen situaties waarin we alle
risico’s proberen weg te vangen in
protocollen en werkbeschrijvingen
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Hoe werk je als beroepskracht samen
met vrijwilligers
Waarderen
(Meer) waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en
beroepskrachten.
Informeren
Informeren van vrijwilligers over zaken die met cliënten, taken en
organisatie te maken hebben.
Faciliteren
Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van
vrijwilligers.
Afstemmen
Afstemming tussen vrijwilligers en beroepskrachten over zaken die
cliënten en werkzaamheden betreffen.

Het is verplicht voor
gemeenten om een apart
vrijwilligersbeleid te maken

en situaties waarbij we het handelen
overlaten aan gezond verstand.
Daarin moeten we een weg vinden.
De toenemende vrijwilligersinzet kan
tot spanning leiden tussen vrijwilligers en professionals, die soms hun
positie bedreigd zien. Dat zal altijd
blijven, vermoed ik.”

gemeentelijk niveau te bekijken wie
hierover advies kan geven aan de
platforms en waar men terecht kan
voor bijvoorbeeld meldingen, mocht
het misgaan. Dit kan het steunpunt
vrijwilligerswerk zijn.”

Niet waar: De Wmo
verplicht gemeenten
periodiek een plan op te
stellen waarin vrijwilligers
zoveel mogelijk in staat
gesteld worden hun werk

Ontwikkeling

M
 eer lezen:

te doen. Dit kan onderdeel

Er komen steeds meer vrijwilligersplatforms die zorg aanbieden.
Zulke platforms zijn laagdrempelig
en kunnen vaak snel handelen.
Gemeenten juichen het ook toe. Laat
die burgers het zelf regelen. Maar
of het goed is voor de kwaliteit van
het vrijwilligerswerk? Hoever reikt je
vertrouwen? Worden er geen grenzen
overschreden? Wie houdt dat in de
gaten? Het is van belang om op

• Zorg Beter met Vrijwilligers:
deze organisatie helpt zorgorganisaties om vrijwilligers
optimaal in te zetten in
de zorg.
R
• Expertisecentrum Mantelzorg:
het centrum werkt met en voor
organisaties die mantelzorgondersteuning bieden.
R
• Publicatie Grenzen verleggen
met informele zorg
R
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Vrijwilligerswerk kost
de vrijwilliger niets
Reiskosten, printercartridges, postzegels; de uitgaven voor vrijwilligerswerk kunnen
behoorlijk in de papieren lopen. Gelukkig hoeft vrijwilligerswerk een vrijwilliger niets te
kosten. Alle gemaakte onkosten zijn te vergoeden zonder daarover belasting te betalen.
De organisatie moet wel declaratieformulieren of bonnetjes kunnen overhandigen:
administratieve rompslomp dus. Om dit te voorkomen kunnen vrijwilliger en organisatie
een vaste vergoeding afspreken. De hoogte hiervan is wel aan regels gebonden.

Reiskostenvergoeding R

Openbaar vervoer

Bijstandsuitkering

Vrijwilligersvergoeding R

R

R

Vrijwilligersvergoeding R
als gift

Gelukkig hoeft
vrijwilligerswerk
een vrijwilliger
niets te kosten

Vacatiegeld

R

Onkosten als gift

R
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Hoe veilig is uw organisatie?

Integriteitsbeleid en VOG
Integriteitsbeleid en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het zijn
onderwerpen waarover je vaak leest in de krant als het misgaat.

Gratis VOG
Werkt een vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of
mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen
vrijwilligers in aanmerking
komen voor een gratis VOG.

Een persoon die veroordeeld wordt voor kindermisbruik en
vrijwilliger blijkt te zijn geweest tijdens de kindervakantieweek
van jouw organisatie. Dan branden de vragen los. Was er een
VOG aangevraagd? Hoe is de omgang met deelnemers/cliënten
vastgelegd? Is er sprake van een veilige werkomgeving?
Iedere organisatie is er bij gebaat
een veilige omgeving te creëren voor
zowel vrijwilligers als deelnemers/
cliënten. In het geval van vrijwilligers
spreken we over goede arbeidsomstandigheden en is de Arbowetgeving
in bijzondere omstandigheden van
toepassing. We spreken van integriteitsbeleid wanneer het de omgang
met deelnemer/cliënten aangaat.
Goed integriteitsbeleid begint bij het
benoemen van ongewenst gedrag.
Om organisaties hierbij te helpen is
een stappenplan ontwikkeld dat te
vinden is op: www.inveiligehanden.nl

Gedragscode
Een gedragscode maakt vrijwilligers
duidelijk hoe ze zich moeten gedragen
tegenover leden/cliënten en collegavrijwilligers. In de gedragscode worden
kaders aangegeven voor het gewenste
gedrag. De gedragscode biedt tijdens
het aannamegesprek de gelegenheid
om over ongewenst gedrag te spreken
en beschermt vrijwilligers zolang ze
de gedragscode respecteren.

 ijk hier voor de
K
voorwaarden

VOG
Goed integriteitsbeleid omvat ook
beleid over VOG. Met de Verklaring
Omtrent Gedrag kunnen mensen
laten zien dat hun gedrag in het
verleden geen bezwaar is voor een
specifieke taak of functie binnen de
organisatie. Het aanvragen van de
VOG is een samenwerking tussen
vrijwilliger en organisatie. De vrijwilligersorganisatie geeft in het aanvraagformulier aan voor welke functie, taak
of profiel de VOG wordt aangevraagd.
De vrijwilliger dient de aanvraag vervolgens in. Binnen 4 weken ontvangt
de vrijwilliger de VOG. De organisatie
neemt de VOG in en bewaart deze.
Wanneer een vrijwilliger geen VOG
inlevert, dan is de vraag waarom hij/zij
dat niet doet.

 meestgestelde vragen
5
over VOG

R

R

M
 eer lezen over en
aanvragen van een gratis
VOG: gratisvog.nl

Registratielijst
Voor het vrijwilligerswerk met minderjarigen bestaat een registratielijst van
vrijwilligers die vanwege hun ongewenst seksueel gedrag voor kortere of
langere tijd geschorst zijn. Vereniging
NOV en NOC*NSF beheren die lijst.
Om gebruik te kunnen maken van de
registratielijst moeten organisaties
zich aanmelden. Voorwaarde daarbij
is dat de organisatie zelf ook vrijwilligers die zich ongewenst gedragen
op de lijst plaatst. Het registreren van
personen is aan regels gebonden.
Vrijwilligers komen niet zomaar op een
lijst. Voor de registratielijst seksueel
ongewenst gedrag met minderjarigen
is tuchtrecht ontwikkeld.

D
 ownload hier een voorbeeld-gedragscode.

L
 ees hier meer over: tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl
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ANBI of SBBI
Vrijwilligersorganisaties moeten weten of ze een ANBI of SBBI zijn om de juiste beslissingen te nemen op het
gebied van vrijwilligersvergoedingen en vrijwilligerswerk naast een uitkering. Ook voor het belastingvrij ontvangen van giften is het stempel ANBI of SBBI noodzakelijk. Voor het aftrekken van een gift is het ANBI stempel
noodzakelijk.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor
minstens 90 procent inzet voor het algemeen nut. Of de organisatie een ANBI is beoordeeld de belastingdienst.
Van ANBI’s wordt een registratielijst bijgehouden. De voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de
ANBI-status zijn te vinden op de site van de belastingdienst.
Een organisatie is een SBBI als deze op de eerste plaats de individuele belangen van zijn leden of een kleine
doelgroep behartigt, een maatschappelijke waarde heeft en een sociaal belang nastreeft. Dat is zo als de
activiteiten van de organisatie bijdragen aan:
• de individuele ontplooiing van de leden;
• de samenhang van de samenleving;
• een gezondere samenleving.
Sportverenigingen, personeelsverenigingen, buurtverenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen en hobbyclubs zijn
dus SBBI’s. Een SBBI status kun je niet aanvragen en er is ook geen register. Wanneer dat nodig is beoordeeld de
belastingdienst achteraf of de organisatie een SBBI is. Voorwaarden voor de SBBI-status staan op de site van de
belastingdienst.

‘Doe-het-zelf-tips’
•G
 eef knelpunten door aan de
gemeente.
• Geef concrete suggesties
voor verbeteringen.
• Vraag iemand uit je organisatie die handig is
met het doen van online
vergunningaanvragen.
• Maak gebruik van de expertise van collega-organisaties.
• Heb begrip voor de werkwijze binnen een gemeente.
• Kijk op vrijwilligerswerk.nl
voor nog veel meer tips.

Als een vrijwilliger bij 2 of meer organisaties vrijwilligerswerk
doet mag hij/zij meer dan € 1.500 per jaar ontvangen
Niet waar: De maximale vergoeding is op jaarbasis gekoppeld
aan personen en staat los van het aantal organisaties waar je
werkt. Die € 1.500,- is het bedrag dat een persoon maximaal
aan vrijwilligersvergoeding mag ontvangen.
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Zelf je broek ophouden loont
Overheidssubsidies voor vrijwilligersorganisaties nemen af. Alternatief:
andere inkomstenbronnen zoeken. Gelukkig bestaan die. NOV onderzocht
onder 234 organisaties waar zij andere verdiensten werven, en hoe dat verliep.
Hieronder de meest voorkomende manieren, elk met enkele uitdagingen.

1
2
3
4

Extra subsidie aanvragen bij fonds of
overheid
Formuleer een helder projectplan waarin je verwoordt waarvoor je een bijdrage vraagt. Je maakt
meer kans als je kunt aangeven wat jouw bijdrage
en die van je partners is. Meer informatie.

Festiviteit organiseren
Meld je festiviteit aan bij de gemeente. Voor kleine
festiviteiten is een melding vaak voldoende. Bij
de beslissing over de vergunningaanvragen wordt
rekening gehouden met de doelgroep. Bedenk
vooraf dus goed welke doelgroep je wilt bereiken..

Betaalde diensten en producten bieden
Wanneer jouw organisatie geen btw betaalt is er
een grote kans dat het verkopen van goederen en
diensten tot een vastgesteld bedrag btw-vrij zijn.
Kijk op de site van de Belastingdienst.

Eigen accommodatie verhuren
Het delen van je accomodatie met anderen betekent ook dat de kosten gedeeld kunnen worden. De
structurele kosten worden dan verlaagd. Wanneer
je ruimte wilt verhuren of delen informeer dan
eerst bij de gemeente of dat binnen het bestemmingsplan past.

Meer

suggesties om eigen inkomsten
te genereren? Nieuwsgierig naar het
hele onderzoek? Download dan de
onderzoekspublicatie.

Fondsenwerving: gaat niet alleen over geld!
Weet daarom goed wat je organisatiemissie is.
Formuleer heldere projecten, mogelijke partners en
inventariseer hun bijdragen. Dan pas ga je werven:
menskracht, goederen, diensten, kennis, netwerken
en natuurlijk ook geld. Gelijk aan de slag? Kijk op
www.vrijwilligerswerk.nl voor gratis instrumenten.
Sponsoring: zijn de hoofdactiviteiten van de
organisatie vrijgesteld van btw? Dan mag je
sponsorbedragen btw-vrij ontvangen tot
een vastgesteld bedrag.
Fondsenwervingsvrijstelling: soms kun je voor fondsenwervende activiteiten een btw-vrijstelling krijgen.
Denk aan verkoop toegangsbewijzen, eten, drinken,
clubartikelen en nog veel meer. Waarvoor precies en
welke organisaties en instellingen wel/niet, kun je
lezen op de site van de belastingdienst.
Geefwet: om geefgedrag te stimuleren kent de Geefwet enkele fiscale maatregelen. ANBI’s en SBBI’s
mogen belastingvrij giften ontvangen. Wel gelden
hiervoor bepaalde voorwaarden. Deze kun je vinden
op de Belastingdienstwebsite. Daarnaast zijn giften
soms van de belasting aftrekbaar voor giftgevers.
Lokaal naar fondsen zoeken: informeer bij collega
vrijw org en google naar lokale fondsen, bijv. fonds
1818 in Den Haag. Informeer eens bij ondernemingen met lokale vestigingen zoals Rabobank.
Vraag eens na in je eigen achterban. Zorg dat je een
duidelijk verhaal hebt, hoe benader je ze etc.
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Het gaat niet om regels
maar om anders werken
“Er is veel dat ons bezighoudt. Of het nu de aanvraag van een vergunning
voor een stroomkast aan de buitengevel is, of het beschikbaar stellen van
een AED-apparaat; het zijn zaken die op ons bordje liggen.” Aan het woord
is Maurice Stroeken, voorzitter van de stichting Dorpshuis Nigtevecht. Een
vrijwilligersorganisatie die een centrale rol vervult in de leefgemeenschap
van het dorp en op geheel eigen wijze probeert het werk van vrijwilligers
leuker, beter en makkelijker te maken.
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“Misschien is het verhaal niet precies wat je verwacht”, begint Maurice
Stroeken het gesprek. “Het dorpshuis herbergt veel activiteiten, zoals sport,
spel, vergaderingen, evenementen en partijen. Daarin zijn we herkenbaar.
Maar in hoe we het organiseren zijn we geen typische vrijwilligersorganisatie.
We hebben een overeenkomst met een beheerder, die de zorg heeft voor de
personele bezetting, waaronder vrijwilligers en het dagelijks werk coördineert.
Dat gebeurt bij andere dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties vaak anders.
Het bestuur van het dorpshuis is er voor het organiseren van de zaken. Zoals de
financiën, de investeringen in onderhoud, het in stand houden van allerhande
contacten, zoals bijvoorbeeld met de gemeente. Meer en meer houden we ons
ook bezig met het kijken hoe we een centrale rol kunnen blijven houden in Nigtevecht. Wij moeten verschillende doelgroepen binnenhalen en bedienen. Dat
vergt een andere kijk op zaken. Een andere aanpak. Maar er is veel concurrentie van andere instellingen en bedrijven. Bijvoorbeeld de boeren die hun schuren
ombouwen en verhuren. Daarnaast is het moeilijker om vrijwilligers te vinden.
Men wil projectmatiger worden ingezet en daar moeten we als dorpshuis op
inspelen. Hoe doe je dat? Dat proberen we uit te vinden. Als een manier om de
toekomst van het dorpshuis te verzekeren. Want zonder vrijwilligers kunnen we
niet bestaan.”

Handig
Minder regels zijn meer dan welkom voor een vrijwilligersorganisatie zoals het
dorpshuis , beaamt Maurice. “Vooral in het contact met de gemeente. We zijn
nu vaak veel tijd kwijt met het aanvragen van vergunningen of het bespreken
van ideeën met ambtenaren. Wij zijn vrijwilligers met een baan, en werken
veelal ’s avonds voor de stichting. Dat belt lastig met de gemeente kan ik je
verzekeren. Door dit soort praktische problemen duren processen onnodig lang.
Ik kan ook niet zomaar even naar een commissievergadering, want dat vreet
tijd. En toch moet ik op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van belang zijn
voor het dorpshuis. Neem de vorig jaar ingevoerde nieuwe drank- en horecawet.
Gelukkig heeft de vorige voorzitter daar heel veel uren ingestopt."

Spanningsveld
“Ik zou het vrijwilligerswerk zeker leuker, beter en makkelijker willen maken”,
zegt Maurice Stroeken. “De vraag is alleen hoe. Minder regels en verlagen van
de lasten is zeker van belang. Maar het zou ook helpen als de gemeente anders
werkt of plant. Zo hadden we vorige week de wethouder op visite. Om half vier
‘s-middags. Daarvoor moest ik wel een en ander in mijn werk omgooien. Niet
altijd makkelijk. Terwijl het contact met de wethouder wel van belang is voor het
dorpshuis. Dat is een spanningsveld waarmee we moeten omgaan. Zeker omdat
we nut en noodzaak van onze organisatie in het dorp willen blijven uitdragen.”

Ga naar de site van de Vrijwilligerswerkacademie voor de gratis
Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Wij moeten
verschillende
doelgroepen
binnenhalen en
bedienen.
Dat vergt een
andere kijk
op zaken. Een
andere aanpak.
BTW vrijstelling
Voor organisaties waarvan de hoofdactiviteit is
vrijgesteld van BTW, zijn
leveringen en diensten
ook btw vrij als ze onder
de maximum bedragen
blijven. Deze bedragen
zijn verschillen voor
de sport en de overige
vrijwilligerssectoren.
• Leveringen (goederen)
€ 68.067 per jaar
• Diensten € 22.689 per
jaar
• Diensten door sportclubs
€ 50.000 per jaar
Dit zijn drempelwaarden.
Bij overschrijding wordt
over het gehele BTW-bedrag in rekening gebracht.
Op de site van de belastingdienst leest u of u bent
vrijgesteld van BTW.

Alle wetgeving met betrekking tot een accomodatie R
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BewonersBedrijf Heechterp Schieringen:

Initiatief met grote gevolgen
BewonersBedrijf Heechterp Schieringen in Leeuwarden is een

De wijk

bedrijf dat in handen is van bewoners om hun wijk te verbeteren.

Als we praten over de wijk Heechterp
Schieringen hebben we het over
2300 huishoudens, 4800 inwoners
en 96 nationaliteiten. Het is volgens
de bestuurders een hele gewone
volksbuurt met allerhande problemen
en uitdagingen. “We hebben inwoners
die een uitkering hebben, eenzaam
of alcoholist zijn, maar ook inwoners
die meedraaien in de dagelijkse gang
van zaken met een baan en zich
‘normaal’ manifesteren op allerlei
niveau. De wijk kent huur- en koopwoningen, scholen, een wijkcentrum
en sportvelden.”

Als ik wil zien hoe dat werkt, moet ik vooral langskomen. ‘Via de
telefoon krijg je daar geen beeld van.’ En zo komt het dat ik begin
november op de Larixstraat in de Friese hoofdstad aan tafel
schuif met Ida van der Zwaag, Sabina van der Schaaf en Harold
Hesselink. Betrokken bestuurders die met veel warmte, zorg,
aandacht, kennis van zaken en kilo’s engelengeduld hun wijk en
bewoners verder helpen.
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 Z
 akgeldproject: vrijwilligers
halen zwerfvuil op in de wijk
en verdienen daarmee een
zakcentje. Anderen ontvangen in
ruil voor hun inzet twee keer per
week een maaltijd.

Minder overheid, meer samenleving
Maatschappelijk aanbesteden is het (deels) overdragen van publieke
taken aan bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen of
een combinatie hiervan. De gemeente dient voorwaarden geformuleerd
te hebben.

Het BewonersBedrijf
Het initiatief om een BewonersBedrijf te vormen, is ontstaan vanuit
de bewoners zelf. “Zo’n jaar of drie
geleden hebben inwoners van de wijk
het voortouw genomen. Samen met
het Landelijk Samenwerkingsverband
Actieve bewoners (LSA) is er een
ondernemingsplan opgesteld en toen
hebben we via de Nationale Postcode
Loterij een startkapitaal gekregen. Na
jaren van projecten die van bovenaf
werden aangestuurd en bij gebrek
aan geld en betrokkenheid, is het
BewonersBedrijf een verademing.
Bewoners zien dat het van hen zelf is,
en hebben er vertrouwen in. En dat is
van groot belang voor medewerking
en succes. Ons doel is dat we mensen die meewerken een stap verder
helpen en dat we een open en positief
betrokken gemeenschap creëren.”

BewonersBedrijf
Op negen plekken in Nederland, van Schoonhoven tot
Hengelo, zetten bewoners een
onderneming op om hun wijk
economisch, fysiek en sociaal
te verbeteren. De winst die
BewonersBedrijven maken,
vloeit terug in de wijk. Hoe dat
gebeurt verschilt per bedrijf.

Waarom willen burgers eigen
verantwoordelijkheid

Wat is de rol van de gemeente

Problemen kunnen beter
vanuit de samenleving opgelost
worden (beter en goedkoper)
• Leg het probleem daar waar
het opgelost kan worden
• Burgers willen die
verantwoordelijkheid

Samenwerkingspartner naast de
burger

Burgers willen meer ruimte
voor eigen initiatief

Faciliteer die initiatieven

Erkennen en waarderen

Zichtbaar maken goede initiatieven

Meer weten over maatschappelijk aanbesteden? Kijk hier of lees de
publicatie Maatschappelijk aanbesteden.

Het werk

De toekomst

Of het nu om onderhoud van het groen,
schoonmaak, klussen, catering of
bijvoorbeeld kleding bedrukken gaat,
het BewonersBedrijf zorgt voor vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.
“We halen betaalde opdrachten binnen, onder andere van de gemeente,
en krijgen geen subsidie meer. Dat
voelt goed en voedt de ondernemende
geest. We stimuleren opleidingstrajecten, onderhouden contacten
met de gemeente, zijn intermediair
of katalysator voor bijvoorbeeld het
sociale wijkteam en aanspreekpunt
voor allerhande problematiek. Tijd is
bij ons geen criterium. Als we zien dat
we mensen verder helpen, dan gaan
we door tot we stapjes zetten. We
blijven mensen activeren. Ook al vergt
dat engelengeduld.”

De gemeente Leeuwarden staat pal
achter het initiatief. “Ze willen echt
meewerken. Zien potentie. Het is
niet voor niets dat ze bijvoorbeeld het
groenonderhoud uitbesteden bij ons.
We krijgen ook hulp van individuele
ambtenaren. Iemand die na bezoek
aan ons, het anders gaat doen. Zo
willen we werken. Kom maar kijken,
ervaar de wijk, dan weet je wat er
speelt en voel je hoe het voelt. Er is
trouwens ambitie genoeg. Leeuwarden is culturele hoofdstad in 2018.
Onze plannen voor een camping aan
de rand van deze wijk zijn ambitieus
maar omdat we goede contacten en
ervaring hebben worden we serieus
genomen.”
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Loslaten is sleutel tot succes
“Vrijwilligers vormen het cement van de inclusieve samenleving.
En dat is de reden waarom we als gemeente het vrijwilligerswerk
stimuleren.” Aan het woord is de Bussumse wethouder Gerard
Boekhoff met financiën, sociale zaken, zorg en welzijn in zijn
portefeuille. Hij schetst de drijfveren van de gemeente om
burgers op allerhande wijze te betrekken bij het beleid.
De gemeente Bussum is al vanaf 2013
bezig is met het ontwikkelen van een
fundamenteel andere kijk op samenwerken met burgers. “Decentralisatie
en vrijwilligerswerk zijn niet los te
zien van elkaar, maar we zijn het
traject niet aangevlogen vanuit bezuinigingen. Daar ligt onze drijfveer niet.
Het is niet dat er minder geld bij de
overheid is, en dat er meer mensen
- kosteloos - moeten bijspringen. We
halen besparingen op door te kijken
naar talenten en mogelijkheden van
burgers. Wat kunnen zij doen? Wat
willen ze doen? Dat werkt.”

Ideaal

vrijwilligersbeleid zorgt

In 2009 is Gerard Boekhoff de
zogenoemde Duurzaamheidscafé’s
gestart. Daarin werden zaken besproken met burgers op het gebied van
milieu, maar kwamen ook onderwerpen van het sociaal en cultureel
terrein aan de orde. “De formule
werkte en werkt nog steeds. De
gemeente nam het initiatief en faciliteerde. Wat er sindsdien niet allemaal
gerealiseerd is: de Wereldbarbecue,
het Repaircafé, de Energiecoöperatie,
de Soupurb. En laatst hebben we
ons vanuit de café’s beziggehouden
met de vluchtelingenproblematiek.
Een ideaal platform. Nu hebben
we een voorstel gekregen van een
groep vrijwilligers die het initiatief wil
overnemen en verder wil uitbouwen.
Ik zeg: doen!”

voor meer vrijwilligers

Verbinding

Een goed gemeentelijk

Waar: En organisaties
moeten dat omzetten
in meer en beter
vrijwilligerswerk

MYTHE

In Bussum is sinds kort een ideeënmakelaar aangesteld. Iemand die
vraag en aanbod op diverse terreinen
met elkaar verbindt. “Degene opereert onafhankelijk van de gemeente
en brengt vragen in kaart en zorgt
dat er antwoorden gegeven kunnen
worden. Het is de manier waarop
nog meer verbindingen tot stand

Wethouder Bussem

Evenementenvergunning

Ontregelen VNG

Wmo 10 tips voor gemeenten

GEMEENTEN

komen ook voor vrijwilligerswerk.”
Vrijwilligers zorgen volgens Gerard
Boekhoff sowieso voor verbinding. “En
daar maken we als gemeente gebruik
van. Natuurlijk! Zij hebben de kennis,
kunde en ervaring op allerlei niveau.
Of het nu gaat over de vrijwilligers
bij een voetbalclub of de individuele
mantelzorger, de georganiseerde
vrijwilligerscentrale of de kleinere
maatjesprojecten. Als overheid
schrijven we ook niet voor wat er
moet, of hoe het moet. Wij hebben
vertrouwen in onze burgers. Je moet
als gemeente durven loslaten. Ik denk
dat dat een belangrijke sleutel is tot
succes.”

Lees

de publicatie Samen
werkt het! Benut vrijwilligersorganisaties in uw gemeente. R
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Ontregelen
Een warme muts tot over mijn
ogen, de dikste wanten aan en een
krant op strategische plekken om
me te beschermen. Waartegen? De
mogelijk kille kritiek die op deze
column kan volgen. Ik begeef me op
glad ijs. Ik ben gevraagd een tekst
te schrijven over lastenverlichting
en vermindering regeldruk. Bij
voorkeur met als eerste zin: ‘Ik ben
geen man van regeltjes. Ik houd
er niet van.’ Deze column gaat
over vrijwilligers. Die fantastische,
slimme, sociale, creatieve wezens
die even zo vaak egocentrisch als
eigenwijs zijn. Grenzen zoekend,
gedrag kopiërend, temperamentvol
acterend en wellicht ergens door
het ijs gezakt. En die soms tegen
regels en gedoe aanlopen.
Om met elkaar de weg te vinden
zijn er platforms, Wmo-afdelingen,
vrijwilligersraden, adviesorganen
en klankbordgroepen bestaande uit
vertegenwoordigers van organisaties. Zij wikken en wegen, oordelen
en beoordelen en weten het beter.

Zelf ben ik gecharmeerd van de
Raad van Ervaring van de Thuisleefgids, die tijdens zogenoemde
Tupperware party’s producten
beoordelen. Goed gevonden.
Ik zie ook raden die vooral eigen
belangen of eigen welzijn vertegenwoordigen. Gelukkig denken
steeds weer andere inwoners mee
zodat uiteindelijk de keuze gemaakt
wordt door een meer representatieve afspiegeling van de inwoners.
Belangrijk, want voorheen was het
stadsbestuur aan zet en voerden
medewerkers het beleid uit. Nu zie ik
burgers in Assen die succesvol bezig
zijn met budgetbeheer. Of inwoners
van Eindhoven die de samenstelling
van het wijkteam mede bepalen. Met
eigen logica en regels. Gemeenten
gaan steeds meer verschillen als die
niet meer starten met regels, wetten
en procedures maar met wensen
en verlangens van de inwoners.
Wat willen die? Wat zeggen zij? Wat
vragen ze van ons? Zonder regels
komt het neer op waarden.

De gemeente heeft te maken met
een bont gezelschap mensen met
allemaal verschillende waarden en
belangen. Gemeenten hebben de
verplichting deze mee te wegen.
Een ingewikkeld proces waarbij
vooral naar de lokale context
gekeken wordt. Daarnaast is de
gemeente ook ‘de gemeenteraad’ die bij haar college op twee
momenten aandacht kan vragen
voor het vrijwilligerswerk. Bij de
voorjaarsnota en bij de begrotingsbehandeling. Bijvoorbeeld voor
vermindering van regeldruk of de
Right to Challenge.
Eén ding weet ik wel. Het proces
gaat de inhoud vervangen. Kennis
en informatie is overal te vinden. De
manier waarop gemeenten samen
met burgers iets realiseren wordt
het belangrijkste. En glad ijs of
niet… De muts gaat af, de wanten
uit en de krant weg. Kom maar door
met de reacties.

Daniël Kruithof, ontregelaar VNG

daniel.kruithof@vng.nl

Right to challenge is het recht van inwoners en burgerinitiatieven om de gemeente uit te dagen publieke taken
over te dragen. Dit is vastgelegd in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bewoners (-organisaties) kunnen nu zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vindendat het beter/anders moet.
Voorbeeld stappenplan:
Stap 1: Maak duidelijk welke publieke taak of functie uw organisatie kwalitatief beter en efficiënter kunt uitvoeren. Dien daarvoor een schriftelijk verzoek met eventueel een plan in. De gemeente is verplicht daarop te
reageren.
Stap 2: De gemeente nodigt de uitdagers uit om een plan van aanpak te presenteren. De burgers vermelden met
welke middelen zij een dienst of taak willen overnemen en hoeveel de kosten daarvan zullen zijn. Daarnaast is het van belang dat de burgers de sociale/maatschappelijke meerwaarde duidelijk benoemen.
Stap 3. De gemeente zal het plan aan de daarvoor opgestelde criteria toetsen en vervolgens de dienst overdragen
of afwijzen.

VRIJWILLIGERS
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Bloesemtocht in Betuwe:
evenement over gemeentegrenzen
De Rode Kruis Bloesemtocht is dit jaar het grootste eendaagse

Geen verrassingen

wandelevenement van Nederland en ver daarbuiten. Zo’n

“In het veiligheidsplan is geregeld
wie wat moet doen in geval van
incidenten, calamiteiten of bij weer
extremen. Dat plan is door ons zelf
opgesteld en geaccordeerd door de
hulpdiensten, politie en brandweer.
De groep vrijwilligers die meewerkt is
zeer kleurrijk. De hulpverlening wordt
verzorgd door Rode Kruis afdelingen,
er zijn artsen langs het parcours,
posten zijn uitgerust met een AED, we
krijgen advies van een weersdeskundige. Iedereen heeft zijn of haar eigen
kwaliteit. En kennis en kunde.”
De vergunningsaanvraag kent niet
zoveel verrassingen meer, vertelt
Kees Roldanus. “We weten inmiddels
na al die jaren hoe het traject verloopt. De gemeenten verlenen alle
medewerking en we hebben korte
lijnen. We hebben goed contact met
Staatsbosbeheer, het Waterschap
en Provinciale Staten, ook van deze
partijen zijn wij afhankelijk en hebben
we toestemming nodig. We bespreken
in de aanloop alle plannen een aantal
malen met de leden van de veertien
comités. Daarmee ontstaat routine
waardoor we weten waar mogelijk
knelpunten zijn en waar extra aandacht verlangd wordt.”

30.000 wandelaars volgen het parcours door de Betuwe dat
door fruitgaarden, langs rivier De Linge en de Heerlijkheid
Mariënwaerdt slingert. Een route door de gemeenten
Geldermalsen, Lingewaal en Buren. En daar zit ‘m de kneep
als het gaat om het organiseren van dit evenement. Er zijn drie
gemeenten betrokken bij de vergunningsaanvraag. Voorzitter
van de stichting die de wandeltocht organiseert, Kees Roldanus,
vertelt hoe zij dat regelen.
Eerst nog enkele cijfers. Want naast
dat er in 2015 bijna 32.000 wandelaars
de tocht liepen, verdeeld over acht
afstanden, hielpen zo’n 500 vrijwilligers op de dag zelf en waren er 80
vaste vrijwilligers vanaf september tot
april zoet mee. De opbrengst is in de
23 jaar dat de tocht is gelopen bijna
anderhalf miljoen euro. Kees Roldanus haast zich te zeggen dat de tocht

in 2016 eigenlijk z’n 25e jaar ingaat.
De route verandert wel eens omdat
de eisen die aan de verkeersregelaars
worden gesteld of de voorschriften
voor de veiligheid worden aangescherpt. Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld toen het zo warm was bij de
Nijmeegse vierdaagse en er enkele
incidenten waren. Maar ook het decor
van de Betuwe is geen jaar hetzelfde.
Het verveelt dus nooit.”

Tips

Dankbaar

•V
 rijwilliger zijn is niet
vrijblijvend.
• Zorg voor goede sfeer.
• Je moet op elkaar kunnen
bouwen en vertrouwen.
• Verantwoordelijkheden zijn
er om te nemen.
• Iedereen moet goed weten
waarom we doen wat we
doen. Zorg voor duidelijkheid
en openheid

Kees Roldanus is inmiddels vijftien
jaar voorzitter en eigenlijk helemaal
geen wandelfanaat. Toch spendeert
hij vele uren aan overleg, contacten
onderhouden met de sponsoren,
mensen aansturen en de organisatie
van het geheel. Waarom? “Ik doe dit
vrijwilligerswerk, net als vele van mijn
collega’s, omdat we een uitstekende
sfeer in de groep hebben en we het
met z’n allen een erezaak vinden om
het evenement goed te regelen.”

Wethouder Bussem

Evenementenvergunning

Ontregelen VNG

Wmo 10 tips voor gemeenten

GEMEENTEN

Mee met de tijd
De wandeltocht kent nog hetzelfde
karakter als bij het begin, maar toch
is er het een en ander veranderd. Niet
alleen in regels en procedures. “De
vergunning ziet er anders uit, maar je
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moet ook op andere fronten mee met
de tijd”, zegt Kees Roldanus. “Omdat
de techniek verder gaat en nieuwe
mogelijkheden biedt. Zo zetten we
Twitter en Facebook in en kunnen
wandelaars startbewijzen aanschaffen
via internet. Ook hebben we een
loop-app voor de mobiele telefoon
in voorbereiding. Gelukkig hebben
we vrijwilligers ‘in huis’ die deze
nieuwe technieken beheersen, dat is
voor mij niet weggelegd!” Voorzitter
Kees Roldanus eindigt zijn verhaal
net zo trots als hij het startte: “Op 16
april 2016 is de volgende Rode Kruis
Bloesemtocht. Kom maar eens kijken.
Of wandel mee en oordeel zelf of we
het best georganiseerde wandelevenement zijn.”

Aanvraag evenementvergunning eenvoudig online
Wandeltochten, mudruns, carnavalsoptochten en bloemencorso’s. Het zijn evenementen die zich vaak uitstrekken over meerdere gemeenten. Daarvoor is de EvenementAssistent ontwikkeld, een online aanvraagmethode
voor vergunningen. Zo hoeft een vrijwilligersorganisatie de benodigde gegevens maar één keer in te vullen. Een
vergunningaanvraag gaat nu tien keer sneller. Zowel voor organisaties als gemeenten.
Voor het organiseren van een evenement moeten vergunningen aangevraagd worden bij alle gemeenten op wiens
grondgebied het evenement plaatsvind. En iedere keer weer opnieuw zijn daarvoor de standaardgegevens nodig.
Door ze eenmalig in te voeren in de EvenementAssistent zijn ze bruikbaar voor alle gemeenten. En beantwoorden
ze de vragen en verschaffen ze informatie die gemeenten nodig hebben om de vergunningsaanvraag goed te
kunnen beoordelen.
Ook wanneer jouw gemeente de tool niet gebruikt, is de EvenementAssistent handig. Degene die de aanvraag
invult, print na het invullen de vergunning uit. In deze print staat alle informatie die gemeenten nodig hebben om
de vergunningaanvraag of melding te beoordelen. Bovendien hoef je de basisgegevens voor een volgende vergunningaanvraag niet meer in te voeren, deze worden door het systeem onthouden.

De evenementenassistent voor organisatoren

R

De evenementenassistent voor gemeenten

R

De evenementenassistent voor adviesdiensten R
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Tien tips voor vrij
In de Wmo 2015 hebben gemeenten de opdracht aan te geven
welke maatregelen ze nemen om vrijwilligers te ondersteunen
en te faciliteren. Ze moeten lokale organisaties van vrijwilligers
daarbij betrekken. Aandachtspunten en tips staan in de publicatie
Vrijwillige inzet is de basis, aandachtspunten voor lokaal beleid.

1
2
3
4
5

Agendeer lastenverlichting voor vrijwilligersorganisaties
op de gemeentelijke agenda. Intern draagvlak is cruciaal
voor succes.

Vergroot de dienstverlening door meer advies en
ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld via een vaste
contactpersoon of (digitaal) vrijwilligersloket.

Zorg dat de informatie en aanvraagformulieren op de
gemeentelijke website te vinden is.

Verbeter de afstemming tussen gemeentelijke diensten.
Een vaste contactpersoon kan de rol van aanjager
vervullen.

Organiseer informatiebijeenkomsten over
lokale wet- en regelgeving. Reserveer geld voor
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers uit het
gemeentefonds.

Wethouder Bussem

Evenementenvergunning

Ontregelen VNG

Wmo 10 tips voor gemeenten

GEMEENTEN
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jwilligersondersteuning
De gemeente is
aansprakelijk voor geleden
schade wanneer er een
vergunning voor een

6

activiteit is afgegeven
Vereenvoudig de aanvraag van de gebruiks- en
evenementenvergunning. Kijk ook of deze vergunningen
niet kunnen worden omgezet in een meldplicht.

Niet waar: De organisatie is
aansprakelijk voor geleden
schade

7
8
9
10

Blijf in contact met vrijwilligersorganisaties en

MYTHE

communiceer over de stand van zaken van de subsidieof vergunningaanvraag.

Ga aan de slag met de nieuwe Algemene Subsidieverordening. Vrijwilligersorganisaties zijn daarmee
direct verzekerd van lastenverlichting.

Wees alert en informeer ook nieuwe initiatieven en vrijwilligersorganisaties. Communiceer breder dan alleen
de organisaties waarmee een subsidierelatie is.

Vertel over de vrijwilligersverzekering. Bijvoorbeeld
door een leaflet over de vrijwilligersverzekering te
verspreiden.

VRIJWILLIGERS

Vereniging NOV heeft een
toolkit ontwikkeld:
‘met het gemeentebestuur
aan tafel’. Vol informatie om
vrijwilligerswerk te promoten
binnen een gemeente.

BIJLAGEN
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BIJLAGE 1 - VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN
Reiskostenvergoeding
Reis je voor vrijwilligerswerk met je
eigen auto, dan kan de organisatie
een kilometervergoeding geven.
Deze mag kostendekkend zijn en dus
hoger dan de grens van € 0,19 per
km voor werknemers in loondienst.
Op de website van de ANWB kun je de
kilometerkosten per auto uitrekenen.

Hoogte vrijwilligersvergoeding:
• Vrijwilligers van 23 jaar en ouder
mogen belastingvrij ontvangen:
max. € 4,50 per uur, € 150 per
maand en € 1.500 per jaar.
• Vrijwilligers jonger dan 23 jaar
mogen belastingvrij ontvangen:
max. € 2,50 per uur, € 150 per
maand en € 1.500 per jaar. .

Openbaar vervoer

Bijstandsuitkering

Reizen voor vrijwilligerswerk met
openbaar vervoer mag met een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart
of losse kaartjes. Declareren met
OV-chipkaart kan door een reis- en
transactieoverzicht bij te voegen aan
het onkostenformulier. Opvragen
persoonlijk kan via www.ov-chipkaart.
nl: anoniem aan de balie van een
NS-station. Losse kaartjes kun je
inleveren bij het declaratieformulier.

Ontvangt de vrijwilliger een bijstandsuitkering? Dan kan de vrijwilligersvergoeding de hoogte ervan beïnvloeden.
Bedragen onder de € 95 per maand en
max. € 764 per jaar zijn geen probleem.
En beslist de gemeente dat het vrijwilligerswerk toetreding tot de arbeidsmarkt bevordert? Dan mag zelfs een
vrijwilligersvergoeding van max. € 150
per maand en € 1500 per jaar.

Belastingvrije
vrijwilligersvergoeding

ANBI-vrijwilligers kunnen hun vergoeding aftrekken als gift wanneer de
organisatie:
• de ANBI-status heeft gekregen via
de belastingdienst.
• verklaart dat de persoon zich inzet
als vrijwilliger tegen een vastgestelde vergoeding.
• beoogt deze vergoeding aan alle
vrijwilligers te betalen.
• voldoende middelen heeft om de
vrijwilligersvergoedingen te betalen.
• de vrijwilliger zelf laat bepalen of
deze de vergoeding als gift aan de
organisatie schenkt.

Criteria vrijwilliger:
• Verricht werkzaamheden voor een
organisatie die is vrijgesteld van
óf niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting; of voor een
sportvereniging of -stichting of voor
een ANBI.
• Is niet in dienst bij de organisatie,
vereniging of stichting.
• Doet de werkzaamheden niet
beroepsmatig.
• Ontvangt een vrijwilligersvergoeding
die niet in verhouding staat tot
omvang en tijdsbeslag van het werk.

Vrijwilligersvergoeding als gift

Vrijwilligersvergoedingen

Vragen vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk en uitkering

Vragen over VOG

BIJLAGEN

Onkosten als gift
ANBI-vrijwilligers kunnen ter compensatie soms ook onkosten als gift
van de belasting aftrekken. Vooral
prettig voor ANBI’s die vrijwilligersonkosten niet kunnen betalen.
Alleen mogelijk voor organisaties mét
ANBI-status en als de kosten volgens
maatschappelijke opvattingen horen
te worden vergoed. Denk aan reis-,
porto- en kantoorartikelenkosten.

Vacatiegeld
Organisatiebestuurders mogen net
als andere vrijwilligers onkosten voor
het vrijwilligerswerk vergoed krijgen.
Daarnaast kunnen bestuursleden
vacatiegeld ontvangen: een vergoeding voor de vervulling van hun
functie. Zoals het voorbereiden en
bijwonen van vergaderingen. Voor de
hoogte van vacatiegelden bestaat een
wettelijke regeling: Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
Bron: www.vrijwilligerswerk.nl

Checklist gratis VOG

Minder gedoe voor vrijwilligers
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BIJLAGE 2 - VRIJWILLIGERSWERK EN EEN UITKERING
1.	Bijstandsuitkering en
vrijwilligerswerk
• Vrijwilliger moet de gemeente
toestemming vragen om vrijwilligerswerk te doen.
• Vrijwilligerswerk mag het zoeken
en vinden van betaald werk niet
hinderen.
• De gemeente kan verplicht vrijwilligerswerk opleggen: dit mag alleen
additioneel zijn en geen betaalde
arbeid verdringen.

1.a. Vrijwilligers onder
de 27 jaar:
• Elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt
gekort op de uitkering.

1.b. Vrijwilligers boven
de 27 jaar:
• De vrijwilligersvergoeding mag max.
zijn: € 95,- per maand en € 764,per jaar.
• Besluit de gemeente dat het
vrijwilligerswerk toetreding tot de
arbeidsmarkt bevordert? Dan mag
de vrijwilligersvergoeding max.
€ 150,- per maand bedragen en
€ 1.500,- per jaar.
• Bevordert het vrijwilligerswerk het
vinden van een betaalde baan? Dan
kunnen gemeenten de bijstandsgerechtigde uiterlijk twee jaar een
premie van maximaal € 2.292,-*
uitkeren.
* Niveau 2015

2.	WW-uitkering en
vrijwilligerswerk
• Werknemers die naast hun betaalde
baan vrijwilligerswerk doen en
vervolgens werkloos worden,
kunnen zonder consequenties het

vrijwilligerswerk voortzetten. Voorwaarde is wel dat de omvang niet
toeneemt. Breiden de werkzaamheden uit of start de WW-gerechtigde
met nieuwe vrijwilligersactiviteiten,
dan toetst het UWV of daadwerkelijk
sprake is van vrijwilligerswerk.
Voorwaarden:
• De vrijwilliger moet toestemming
vragen aan het UWV.
• Het vrijwilligerswerk mag het
zoeken en vinden van betaald werk
niet hinderen.
• De vrijwilligersorganisatie is een
ANBI of SBBI.
• Het werk gebeurt binnen de organisatie al minimaal 1 jaar alleen door
vrijwilligers. En in dat jaar was geen
vacature om een betaalde kracht
aan te trekken.

• De (onkosten)vergoeding van vrijwilligers onder de 23 jaar mag max.
bedragen: 2,50 euro per uur, 150
per maand en 1.500 per jaar. Voor
vrijwilligers boven de 23 jaar mag
dat max. zijn: 4,50 euro per uur,
150,- per maand en 1.500 per jaar.
• Vergroot het vrijwilligerswerk de
kans op een baan? Dan kan het
UWV ontheffing van de sollicitatieplicht geven.
Klopt een van bovenstaande voorwaarden niet? Dan is geen sprake
van vrijwilligerswerk, met mogelijk
gevolgen voor de uitkering.

L
 ees verder op volgende paginaR

Begrippenlegenda wet & regels:
IOAW: Inkomensregeling oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werknemers
IOAZ: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WVG: wet voorzieningen gehandicapten
WW: werkeloosheidswet

Algemene begrippenlegenda:
ANB: algemeen nut beogende Instellingen
SBBI: sociaal belang behartigende instelling
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VRIJWILLIGERSWERK EN EEN UITKERING (vervolg)
3.	WIA-uitkering en
vrijwilligerswerk
Voor enkele voorwaarden bestaat
onderscheid tussen WGA en IVA.
• De (onkosten)vergoeding voor
vrijwilligers onder de 23 jaar mag
max. bedragen: 2,50 euro per uur,
150 per maand en 1.500 per jaar.
Voor vrijwilligers boven de 23 jaar
mag dat max. zijn: 4,50 euro per uur
en 150 per maand en 1.500 per jaar.
• WGA: je moet je vrijwilligerswerk
of wijzigingen in urenaantal binnen
een week doorgeven aan het UWV.
• Vrijwilligers met een WGA kunnen
in bijzondere situaties ontheffing
krijgen van sollicitatieplicht.
• Vrijwilligers met een IVA moeten
het vrijwilligerswerk melden als
het werk is dat ze voorheen niet
konden.
• Wie hoeven vrijwilligerswerk niet te
melden:
WGA-er die minder dan 20% van
hun laatste loon kunnen verdienen
en geen (onkosten)vergoedingen
krijgen.
IVA-er, tenzij de vergoeding hoger
is dan de onkostenvergoeding voor
vrijwilligers.

4.	Wajong-uitkering en
vrijwilligerswerk
• De Wajongregeling verandert en
het UWV beoordeelt tot 2018 alle
Wajongers opnieuw. Dat betekent
dat er tot die tijd drie groepen zijn:
1. Wajong oud: Wajong-uitkering
van voor 2010.
2.Wajong nieuw: Wajong-uitkering
aangevraagd tussen 2010 – 2015.

3.Wajong 2015: Wajong-uitkering
aangevraagd na 2015 of na herkeuring of beoordeling opnieuw
gekregen.
• Sommige mensen krijgen geen
Wajong-uitkering meer. Zij vallen
nu onder de Participatiewet. Het
betreft degenen die 75% van het
minimumloon kunnen verdienen en
zonder hulp werk kunnen zoeken.
- Zij kunnen geen gebruik maken
van de vrijwilligersregeling als ze
jonger zijn dan 27. Vanaf 27 jaar is
de vergoeding maximaal € 95 per
maand en € 764 per jaar.

Begrippenlegenda wet & regels:
IOAW: Inkomensregeling oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werknemers
IOAZ: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WVG: wet voorzieningen gehandicapten
WW: werkeloosheidswet

Algemene begrippenlegenda:
ANB: algemeen nut beogende Instellingen
SBBI: sociaal belang behartigende instelling

Vrijwilligersvergoedingen

Vragen vrijwilligersverzekering
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- Vrijwilligers met een Wajongnieuw of -2015-uitkering moeten
het vrijwilligerswerk of wijzigingen
in het aantal uren doorgeven aan
het UWV.
- Vrijwilligers met een nieuwe
Wajong hebben een sollicitatieplicht. In bijzondere situaties
kunnen ze hiervoor ontheffing
krijgen.

Checklist gratis VOG
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BIJLAGE 3 - VEELGESTELDE VRAGEN OVER VRIJWILLIGERSVERZEKERINGEN
1. Is een vrijwilligersverzekering noodzakelijk?
Ja, vrijwilligers lopen risico’s tijdens
het vrijwilligerswerk. Ze kunnen
schade oplopen maar ook veroorzaken waarvoor ze aansprakelijk gesteld
worden. De particuliere aansprakelijkheidsverzekering keert niet in alle
gevallen uit. Hiervoor is het noodzakelijk dat de juiste verzekeringen zijn
afgesloten.

2. Wie sluit de verzekering af?
Ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk hebben bijna alle
gemeenten in Nederland een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de
vrijwilligers in de eigen gemeente.
De door de VNG aangeboden verzekering wordt het meest gebruikt.
Sommigen maken gebruik van andere
verzekeringenaanbieders.
Let op: ook organisaties kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade
als gevolg van het vrijwilligerswerk.
Kijk of dit ook in de voorwaarden van
de ‘gemeenteverzekering’ staat. Zo
niet, dan is het verstandig dat organisaties een aanvullende verzekering
afsluiten.
Informatie over de VNG verzekeringen
staat op de website.

3. Wat dekt de VNGvrijwilligersverzekering van
de gemeente?
De dekking van de vrijwilligersverzekering kan verschillen per aanbieder.
De VNG-vrijwilligersverzekering biedt
in ieder geval secundaire dekking voor
de risico’s van vrijwilligers bij hun
vrijwilligerswerk voor:
• Aansprakelijkheid

• Ongevallen en persoonlijke
eigendommenverzekering voor
vrijwilligers
• Rechtsbijstand
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Verkeerschadeverzekering voor
organisaties

4. Zijn gemeenten verplicht een
vrijwilligersverzekering af te
sluiten?
Nee, gemeenten zijn niet verplicht
een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Het zijn de vrijwilligersorganisaties die aansprakelijk worden gesteld
voor schade, en niet de gemeente.
Gemeenten hebben wel steeds meer
behoefte aan vrijwilligers, zeker als
gevolg van de decentralisaties. Het
werven van vrijwilligers gaat veel
eenvoudiger als de risico’s worden
weggenomen.

5. Is het nodig om de organisatie
te verzekeren?
Organisaties kunnen ook aansprakelijk gesteld worden voor de schade
die ontstaat tijdens vrijwilligerswerk.
De vrijwilligersverzekering van de
gemeente dekt deze niet. Daarom is
het noodzakelijk ook de risico’s voor
de organisatie af te dekken.

6. Waar sluit ik een verzekering
af?
Je kunt bij verschillende verzekeraars een offerte aanvragen. Het
is verstandig eerst op de site van
de eigen gemeente te kijken wat
de vrijwilligersverzekering van de
gemeente dekt. Vraag eventueel
advies bij de vrijwilligerscentrale of
collega-organisaties.

7. Zijn we dubbel verzekerd
via de verzekering van onze
koepelorganisatie?
Dat kan. Koepelorganisaties hebben
vaak een eigen verzekering afgesloten
voor de lid-organisaties. Deze zijn
belangrijk omdat ze aanvullende verzekeringen in zich hebben waarmee
vaak specifieke organisatierisico’s af
worden gedekt. Koepelorganisaties
die een eigen verzekering afsluiten
kunnen in de onderhandelingen
gebruik maken van de gemeentelijke
vrijwilligersverzekeringen waardoor
ze aanspraak kunnen maken op een
goedkopere polis. Vaak is de uitkering
van de eigen verzekering hoger dan
de VNG-verzekering.

8. Is een ongevallenverzekering
altijd noodzakelijk?
Een ongeval zit in een klein hoekje,
maar kan grote gevolgen hebben!
Bijvoorbeeld blijvend letsel met langdurige geneeskundige behandeling
waardoor de vrijwilliger langere tijd
niet kan werken en minder inkomsten
heeft. Een ongeval kan ook gebeuren
wanneer vrijwilligers van en naar het
vrijwilligerswerk gaan. De verzekering keert een bedrag uit aan vrijwilligers om de geleden schade te compenseren. In de VNG-verzekering zit
een ongevallendekking. Ongeveer 25
procent van de gemeenten heeft geen
VNG-polis. Daarom is het verstandig
op de site van de gemeente na te kijken
of ongevallendekking in de gemeentepolis zit. Sluit er een af als organisatie wanneer de verzekering niet in de
gemeentepolis zit, want een organisatie kan voor de kosten van de geleden
schade aansprakelijk worden gesteld.

L
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9. Als je goed verzekerd
bent is een aparte
evenementenverzekering dan
nodig?
De verzekeringen worden afgesloten
voor de regulieren activiteiten van de
organisatie. De gangbare risico’s van
de organisaties worden daarmee afgedekt. Bijzondere activiteiten zoals een
evenement hebben andere risico’s en
die apart verzekerd moeten worden.

10. Is een verzekering nodig
voor vrijwilligers die hun
eigen auto gebruiken?
Elke auto heeft een verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen. De eigen schade en
de risico’s voor inzittenden worden
apart verzekerd. Veel organisaties
vragen om een schade-inzittendenverzekering aan vrijwilligers die voor
de organisatie personen vervoeren in
de eigen auto zodat ze zeker weten
dat schade van inzittenden en van
de bestuurder zelf is verzekerd. De
schade aan de eigen auto van de
vrijwilliger kan door een all-risk of
cascoverzekering worden gedekt. Niet
alle vrijwilligers hebben deze aanvullende dekking en kunnen de organisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk doen
aansprakelijk stellen. Dit valt onder
de verkeersaansprakelijkheid.

11. Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
Bestuurdersaansprakelijkheid geldt
voor alle besturen van rechtspersonen. Dit houdt in dat bestuursleden
hoofdelijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor schade aan
de eigen organisatie of aan derden.
De schade kan ontstaan door foute
bestuurlijke beslissingen of als een
bestuurslid buiten zijn of haar taken
of bevoegdheden handelt, of er
bijvoorbeeld met de kas vandoor gaat.
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid waardoor
individuele bestuursleden persoonlijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor schade als gevolg van fouten van
medebestuurders. De meeste vrijwilligersverzekeringen van gemeenten
hebben ook een dekking voor de
bestuurdersaansprakelijkheid. Is dat
niet zo of gaat er veel geld om in een
organisatie dan is het verstandig een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De secundaire verzekering keert niet
uit als een andere verzekering eerder
is afgesloten voor hetzelfde belang en
tegen hetzelfde gevaar. Bijvoorbeeld
een eigen verzekering van de organisatie of vrijwilliger zelf. Een secundaire verzekering is een verzekering
die pas geldt wanneer de primaire
verzekering geen dekking biedt.

14. Speelt leeftijd een rol bij een
vrijwilligersverzekering?
De VNG-verzekering kent geen
leeftijdgrenzen. Bij andere verzekeraars kan dit wel het geval zijn. Er zijn
verzekeringsmaatschappijen die een
bovengrens hanteren als het gaat om
het verzekeren van bepaalde activiteiten van vrijwilligers, bijvoorbeeld bij
‘vervoer op maat’ per auto. Informeer
hiernaar bij de maatschappij waar de
verzekering is afgesloten.

12. Wat is wettelijke
aansprakelijkheid?
Een natuurlijke of rechtspersoon kan
op grond van de wet aansprakelijk
worden gesteld voor de schade
toegebracht aan een derde. Een
schadevergoeding kan het gevolg zijn.

Vrijwilligersvergoedingen

Vragen vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk en uitkering
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13. Wat is secundaire dekking?
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Onderstaand schema is gemaakt
door Vereniging NOV en gecontroleerd
door de VNG en Centraal Beheer Achmea.

Wie valt er onder de VNG-vrijwilligersverzekering?
1. Mantelzorgers die structureel minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent aan familie, partner, buur,
kennis of vriend.
2. Vrijwilligers in enig organisatorisch verband, d.w.z. het vrijwilligerswerk vindt vanuit een collectief plaats
waarbij onderling afspraken gemaakt zijn. Gebruik onderstaand schema om te zien welke vrijwilligers
verzekerd zijn.
3. Mensen die een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering.
De vrijwilliger doet vrijwilligerswerk:
Voor een ANBI (stichting/vereniging/overheid,
dus ook de gemeente!) Check voor hij
vrijwilligerswerk doet en of ze een ANBI-status
hebben. Meer informatie over de ANBI-status.

Ja

Oké

Ja

Oké

Ja

Oké

Ja

Oké

Ja

De vrijwilliger
valt NIET onder
de verzekering
en is volgens de
overheid een
onbetaalde
medewerker.

Nee

Voor een SBBI, (Sportclubs, speeltuinen,
ouderverenigingen, dorpshuizen etcetera die volgens de overheid - vooral voor de eigen leden
zijn. Check bij de club of ze weten dat ze SBBI
zijn of kijk bij: Is uw organisatie een SBBI?
Nee

Voor een stichting/vereniging niet ANBI/SBBI met
een maatschappelijke doelstelling die geen
vennootschapsbelasting betaalt.
Nee

Voor een coöperatie met een maatschappelijke
doelstelling die geen vennootschapsbelasting
betaalt en geen winst uitkeert aan individuele
deelnemers.

Nee

Voor een BV/NV/VOF/kleine zelfstandige met een
maatschappelijk doelstelling die geen
vennootschapsbelasting betaalt.

Nee

De vrijwilliger doet geen vrijwilligerswerk in
aantoonbaar georganiseerd verband (met een
rechtspersoon) en valt onder zijn eigen
aansprakelijkheidsverzekering.

VRIJWILLIGERS
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BIJLAGE 4 - VIJF MEEST GESTELDE VRAGEN OVER VOG
1. De vrijwilliger heeft al een
VOG, kunnen wij die nogmaals
gebruiken?
VOG’s kunnen maar een keer gebruikt
worden omdat ze voor een specifieke
taak of functie bij de organisatie is
aangevraagd. Accepteer nooit een
kopie van een VOG die voor een
andere organisatie is aangevraagd.
Deze heeft geen enkele waarde.

2. Wanneer moet een VOG
worden vernieuwd?
De VOG is een momentopname en
heeft dan ook geen eeuwigheidswaarde. Het is verstandig om de
VOG op gezette tijden opnieuw te
laten aanvragen. Hiervoor kun je een
periode van 3-5 jaar aanhouden.

3. Wat moet ik doen als de
vrijwilliger geen VOG krijgt?

5. Hoe vraag ik een VOG digitaal
aan?

Minder dan 0,5% van de VOG aanvragen worden geweigerd. De kans
dat een vrijwilliger geen VOG krijgt
is klein maar wel aanwezig, Als dat
gebeurd is dat niet voor niks. Ga het
gesprek aan met de vrijwilliger en
leidt dit niet tot bevredigende antwoorden verbreek dan de relatie met
deze vrijwilliger.

Voor de digitale aanvraag van de VOG
moeten de organisatie beschikken
over een e-herkenning niveau 1 (EH1)
en de vrijwilliger over een Digid.
Als uw organisatie nog geen e-herkenning heeft, kunt deze eenvoudig
aanvragen. De kosten verschillen per
leverancier. Klik op de leverancier
van uw keuze en u kunt e-herkenning
aanvragen. Houd uw KvK-nummer bij
de hand. Met de e-herkenning kunt
u inloggen op de site van Justis. U
kunt daar de VOG voor de vrijwilliger
klaarzetten waarna de vrijwilliger een
mail krijgt met de mededeling dat de
organisatie een VOG gevraagd. Via een
link in deze e-mail kan de vrijwilliger
inloggen in DigiD en de VOG-aanvraag
afronden.

4. Wat zijn de kosten van een
VOG?
Dat is afhankelijk van hoe de VOG
wordt aangevraagd. Wordt de VOG op
papier bij de gemeente aangevraagd
dan kost deze per 1 januari 2016
€ 41,35. De VOG kan ook digitaal
worden aangevraagd dan zijn de
kosten € 33,85.

BIJLAGE 5 - CHECKLIST GRATIS VOG
• Vrijwilligers binnen uw organisaties
werken met minderjarigen en/
of mensen met een verstandelijke
beperking.
• Uw organisatie staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel.
• Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en
is een echte vrijwilligersorganisatie
(heeft geen winstoogmerk).

• Er is geen verplichting voor vrijwilligers om een VOG te hebben voor
het vrijwilligerswerk.
• Organisatie heeft geen winstoogmerk en een aantoonbaar maatschappelijke doelstelling.
• De organisatie is niet concurrerend
met andere of marktpartijen (doet
niet mee aan aanbestedingen).

• Uw organisaties is geen school,
BSO, TSO of peuterspeelzaal.

• Uw organisatie kan aantonen dat
er preventief beleid is om seksueel
grensoverschrijdend gedrag te

Vrijwilligersvergoedingen

Vragen vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk en uitkering

Vragen over VOG
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voorkomen. De organisatie moet
aan alle onderstaande voorwaarden
voldoen om gebruik te maken van
de gratis VOG:
- Preventiebeleid
- Aannamebeleid voor vrijwilligers
- Omgangsregels
- Gedragscode voor vrijwilligers

Checklist gratis VOG
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BIJLAGE 6 - MELDPUNT WW EN VRIJWILLIGERSWERK
Sommige vrijwilligers(organisaties)
merken dat mensen geen
vrijwilligerswerk mogen doen.
Vanwege arbeidsverdringing of een
andere reden die ze als onterecht en
onbegrijpelijk ervaren. Na overleg
met het ministerie van SZW en
het UWV zijn de regels aangepast
sinds januari 2015. De grenzen
wat wel of geen vrijwilligerswerk
is, zijn duidelijker aangegeven.
Om zeker te zijn dat vrijwilligers
en organisaties niet tegen nieuwe
problemen aanlopen bij het UWV, is
een meldpunt opgezet. Hiermee kan
NOV de nieuwe regeling evalueren en
waar nodig verbeteren.

Tegenprestatie
Een ‘tegenprestatie’ is een onbetaalde
maatschappelijk nuttige activiteit van
beperkte duur en omvang. Gemeenten leggen in een eigen lokale verordening inhoud, omvang en duur vast.
De tegenprestatie heeft de volgende
kenmerken:
• Niet bedoeld als re-integratie-instrument en bijdragen aan arbeidsinschakeling is dus onnodig.
• Mag de acceptatie van algemeen
geaccepteerde arbeid of re-integratie niet in de weg staan.
• Beperkte duur en omvang.
• Aanvullende werkzaamheden
die betaalde arbeid niet mogen
verdringen.

VRIJWILLIGERS

Uitgezonderd van de
tegenprestatie zijn:
• Alleenstaande ouders met kinderen
onder de 5 jaar.
• Volledig arbeidsongeschikten voor
lange tijd.
• Mantelzorgers.
• Vrijwilligers waarvan de gemeente
heeft bepaald dat het vrijwilligerswerk als tegenprestatie kan gelden.

GEMEENTEN
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