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1. Het waarom van vrijwilligerswerk  
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de dienstverlening van Hoor Friesland. Vrijwilligers zijn niet 

weg te denken uit onze organisatie en geven ons kleur. Het werken met vrijwilligers vraagt ook een 

inspanning van een organisatie, een organisatie moet rekening houden met vrijwilligers. Deze 

vrijwillige medewerkers vragen een aparte benadering, soms toegespitst op het individu.  

Er is behoefte aan duidelijke afspraken en eenduidige beleid. Een vrijwilligersbeleid biedt Hoor 

Friesland de mogelijkheid om het vrijwilligerswerk een nieuwe impuls te geven. Er zijn richtlijnen 

nodig over het wel of niet betalen van vergoedingen, de noodzaak van het werven van nieuwe 

vrijwilligers en wat doen we als organisatie voor de vrijwilligers qua attenties? Wie stuurt ze aan?  

Er is ook regelmatig behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Wie is er in de organisatie verantwoordelijk 

voor de introductie, begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers?  

 
1.1 Doelstelling Hoor Friesland  
Dove mensen, slechthorenden en mensen met een auditieve handicap hebben een grotere kans op 

een geïsoleerd bestaan in de samenleving. Communicatie vergt voor hen altijd een extra (fysieke en 

emotionele) inspanning. Zowel bij doven, slechthorenden als horenden zien we dat de natuurlijke 

neiging aanwezig is om communicatie met elkaar waar mogelijk te vermijden of te minimaliseren tot 

het hoogst noodzakelijke. Derhalve is de doelstelling van Hoor Friesland als volgt beschreven: 

Bevorderen dat dove mensen, slechthorenden en mensen met een auditieve handicap in Friesland 

optimaal kunnen functioneren in en deelnemen aan de samenleving. 

Hoor Friesland werkt op verschillende manieren aan deze doelstelling. Zij richt zich daarbij niet alleen 

op de samenleving, maar in even sterke mate op de eigen doelgroep. Zij geeft de doelgroep de 

instrumenten en vaardigheden om de beïnvloeding van de samenleving zoveel mogelijk zelf ter hand 

te nemen. Projecten worden altijd – waar maar enigszins mogelijk – uitgevoerd door de dove en 

slechthorende zelf. Hoor Friesland houdt een netwerk van vrijwilligers in stand dat zij voortdurend 

steunt, schoolt en betrekt bij al haar activiteiten. 

 
1.2 Definitie van vrijwilligerswerk  
Tot nog toe werd in de organisatie geen definitie van het vrijwilligerswerk gehanteerd. In het kader 

van deze beleidsnotitie is het wel nuttig om een definitie van het vrijwilligerswerk te maken.  

Vrijwilligerswerk wordt gedefinieerd als werk dat onverplicht, onbetaald en met enige regelmaat 

wordt verricht binnen de organisatie ten behoeve van Hoor Friesland.  

Onverplicht wil zeggen dat de vrijwilligers zelf kiezen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Dit 

betekent echter niet dat het vrijblijvend is: er zijn verplichtingen zonder een arbeidsovereenkomst. Er 

zijn wederzijdse afspraken die nu als vanzelfsprekend worden beschouwd, maar toch in een     

vrijwilligersovereenkomst worden vastgelegd.  

Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling tegenover het werk staat dat door 

de vrijwilligers is verricht. De reëel gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk worden wel vergoed.  
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Het vrijwilligerswerk is een ondersteuning van het werk dat verricht wordt door de beroepskrachten, 

maar is geen vervanging ervan. Als richtlijn geldt hierbij dat een vrijwilliger zich minimaal 40 uur per 

jaar inzet. Ons vrijwilligersbeleid heeft uitdrukkelijk geen betrekking op:  

 personen die in het kader van een maatregel voor additionele werkgelegenheid werkzaam 

zijn  

 personen die in het kader van een opleiding stage lopen 

 personen die een structurele vergoeding, qua omvang vergelijkbaar met loon, verkrijgen 

voor hun werkzaamheden (die jaarlijks fiscaal toegestane norm overschrijdt) 

 deelnemers aan activiteiten, bezoekers, en/of gebruikers van faciliteiten  

 
1.3 Visie op vrijwilligerswerk  
Hoor Friesland hecht zeer veel waarde aan het vrijwilligerswerk. Sterker, in essentie zijn wij een 

vrijwilligersorganisatie met een klein professioneel team dat als een soort vliegwiel van activiteiten 

fungeert. De belangrijkste redenen om te werken met vrijwilligers zijn:  

  Vrijwilligerswerk is een aanvulling op professioneel werk en voorkomt dat bepaalde 

werkzaamheden onnodig worden geprofessionaliseerd. 

 Vrijwilligers vergroten de bekendheid en het imago van onze organisatie in de samenleving. 

 Vrijwilligers stellen ons in staat om beter in te spelen op de behoeften van de achterban: 

vrijwilligers maken de achterban herkenbaar. 

Daarnaast wil Hoor Friesland vrijwilligers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de maatschappij 

door middel van:  

 Het aanbieden van sociale contacten  

 Onderdeel te worden van een groep vrijwilligers  

 Vrije tijd zinvol en met plezier door te brengen  

 Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vrijwilligers  
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2. De positie van de vrijwilliger  
Tot nu toe is er nooit een vrijwilligerscontract opgemaakt. Wel zijn afspraken over taak en tijdsinzet 

schriftelijk vastgelegd. Schriftelijke gegevens en mondelinge informatie over de vrijwilligers worden 

als vertrouwelijk beschouwd en behandeld. 

De vrijwilligers krijgen geen financiële beloning. Wel krijgen ze rond de kerst een etentje aangeboden 

en een kleine attentie. Bij uitzondering wordt een vrijwilligersvergoeding betaald of wordt er af en 

toe een cadeaubon gegeven bij uitzonderlijke inzet of prestatie. Eén van de beleidsmedewerkers is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid (uitvoering producten, begeleiding, 

deskundigheidsbevordering en informatieverstrekking). 

Nieuwe vrijwilligers krijgen 1x per jaar een lezing/cursus /training over doofheid en/of 

slechthorendheid aangeboden. Ook krijgen ze de mogelijkheid een cursus gebarentaal te volgen voor 

de helft van het cursusgeld. Verder kan individuele begeleiding/training/deskundigheidsbevordering  

plaatsvinden binnen Hoor Friesland. Bij belangrijke gebeurtenissen worden de vrijwilligers in ieder 

geval schriftelijk geïnformeerd. Zonodig worden ze gezamenlijk uitgenodigd bij Hoor Friesland. 

 
2.1 Werkzaamheden voor vrijwilligers  
De volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor vrijwilligers:  

 Het geven van voorlichting 

 Hulp bij het maken en verspreiden van de Info of Lees 

 Uitvoeren van projecten van Hoor Friesland in opdracht van projectleider 

 Ondersteuning bieden bij lezingen 

 Actief zijn binnen maatjesproject 
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3. De coördinator vrijwilligerswerk  
Binnen Hoor Friesland functioneert een beleidsmedewerker die belast met de coördinatie van 

vrijwilligerswerk. De coördinator vrijwilligerswerk heeft de verantwoordelijkheid voor de coördinatie 

en uitvoering van het vrijwilligersbeleid conform de afspraken gemaakt in dit beleidsplan. De 

coördinator vrijwilligerswerk doet dit in nauwe samenwerking met de directeur. De taken van                   

de coördinator zijn o.a:  

 De werving en selectie van vrijwilligers  

 Afspraken met vrijwilligers vastleggen in contracten  

 Introductie, begeleiding (voortgangsgesprekken) en scholing  

 Contactpersoon in de locatie voor vrijwilligers, afspraken controleren op naleving  

 Informatie verstrekken en organisatie van vrijwilligers contactavonden 

 Beheren van het vrijwilligersdossier en het vrijwilligersvacature overzicht, waaronder de 

jaarlijkse inventarisatie  

De coördinator blijft verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het vrijwilligersbeleid, 

maar is vrij om bepaalde taken te delegeren.  
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4. Faciliteiten, regelingen en vergoedingen  
 
4.1 Vergoedingen  
Indien de vrijwilliger moet reizen voor het verrichten van werkzaamheden waarvoor de 

overeenkomst is aangegaan, zal Hoor Friesland de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden op basis 

van tweede klasse openbaar vervoer. Dit betreft zogenaamde dienstreizen en geen woon-werk ver-

keer. Uitgangspunt daarbij is dat vrijwilligers in regio wonen. De kosten, die door de coördinator zijn 

afgetekend, kunnen worden gedeclareerd via de daarvoor bestemde uniforme declaratieformulieren. 

De onkosten die vrijwilligers maken ten behoeve van de werkzaamheden worden na goedkeuring van 

de coördinator vergoed. Declaratie vindt plaats via declaratieformulieren. Uitzonderingen op deze 

richtlijn zijn mogelijk na toestemming van de coördinator.  

4.2 Verzekeringen  
Alle vrijwilligers, werkzaam in Hoor Friesland wordt een ongevallen / schadeverzekering en een 

aansprakelijkheidsverzekering geboden.  

 
4.3 Budget  
Er is jaarlijks een klein budget beschikbaar voor attenties en andere leuke dingen voor vrijwilligers. 

De coördinator vrijwilligerswerk beheert dit budget en hiervan kunnen activiteiten bekostigd worden 

zoals de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst of een eventuele verjaardag attentie.  

 
4.4 Waardering  
Waardering vormt een belangrijk onderdeel van het gehele vrijwilligersbeleid. Zaken als aandacht, 

feedback, het uitspreken van waardering, kunnen niet omgezet worden in procedures maar dienen 

uit te maken van het reguliere pakket van begeleiding van vrijwilligers. Een aantal zaken kunnen 

echter wel vastgelegd worden. Vrijwilligers werkzaam binnen Hoor Friesland:  

 kunnen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden binnen een van de werkeenheden 

onbeperkt koffie/thee drinken  

 worden elk jaar uitgenodigd voor een feestelijke (vrijwilligers)bijeenkomst krijgen – indien  

gewenst - bij goed functioneren een getuigschrift.  

 
4.5 Vrijwilligers en uitkering  
De vrijwilligers die een uitkering ontvangen wordt geadviseerd vooraf hierover contact op te nemen 

met de uitkerende instantie en goedkeuring te vragen. Hoor Friesland is niet aansprakelijk voor 

mogelijke gevolgen m.b.t. de uitkering.  
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5. De werving en selectie van vrijwilligers  
 
5.1 Wervende opstelling  
Omdat Hoor Friesland het vrijwilligerswerk wil stimuleren is een actieve en wervende opstelling 

noodzakelijk. De werving van vrijwillige medewerkers kan langs verschillende wegen verlopen:  

 Mond tot mond reclame via (vrijwillige) medewerkers, familie van (oud)medewerkers 

  Vrijwilligersvacatures op het internet plaatsen 

  Via advertenties in regionale bladen, aansluiting/meeliften bij reeds lopende advertenties, 

nieuwsbrieven en via het huisblad 

 Via andere maatschappelijke organisaties in Friesland  

Bij de coördinator vrijwilligers liggen inschrijfformulieren (zie bijlage). Middels dit formulier kunnen 

vrijwilligers zich aanmelden.  

 
5.2 Selectiecriteria  
Hoor Friesland draagt zorg voor de zorgvuldige selectie van vrijwilligers. Criteria die bij de selectie 

van vrijwilligers door de instelling worden gehanteerd zijn:  

 Affiniteit hebben met doven en/of slechthorenden 

 Onderschrijven van de doelstelling van Hoor Friesland 

 Lichamelijk en psychisch in staat zijn bepaalde werkzaamheden uit te voeren 

 Bereid zijn tot samenwerking in een team en overleg met andere (vrijwillige) medewerkers 

 Bereid zijn zich voor een bepaalde periode in te zetten 

 De bereidheid om leiding te accepteren, mits deze leiding op een correcte manier wordt 

gegeven 

 De bereidheid om afspraken na te komen 

 Betrokkenheid bij Hoor Friesland  

 
5.3 Vrijwilligerscontracten.  
Met ingang van 2012 zal voor iedere vrijwilliger van Hoor Friesland een standaard vrijwilligers-

contract worden opgemaakt. De coördinator draagt er zorg voor dat iedere vrijwilliger, werkzaam in 

Hoor Friesland een contract heeft.   
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6. Begeleiding vrijwilligers  
 
6.1 Introductie  
Een goede introductie bevat de volgende elementen: kennismaking met de organisatie, het werk en 

de collega’s. Het doel van de introductieperiode is dat de vrijwilliger ontdekt hoe hij het best tot zijn 

recht kan komen. Voor de organisatie is het belangrijk dat de vrijwilliger zo snel mogelijk op de    

overeengekomen taak inzetbaar is en optimaal kan functioneren. Middels een intakegesprek wordt 

er nader kennis gemaakt met de vrijwilliger en worden eventuele bijzonderheden en afspraken     

vastgelegd.  

 

6.2 Algemene introductie  
Om het vrijwilligers aantrekkelijk te maken is het van belang om aandacht te besteden aan het in-

werken van vrijwilligers. Een zorgvuldige introductie en inwerkperiode en een actieve en attente op-

stelling t.a.v. nieuwe vrijwilligers is uiterst belangrijk willen zij zich snel thuis gaan voelen bij Hoor 

Friesland. Zo kunnen zij daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de doelstelling van de organisatie. De 

directeur of de coördinator vrijwilligerswerk is verantwoordelijk voor de algemene introductie. 

Wanneer meerdere vrijwilligers tegelijk instromen kan een introductieprogramma worden    

georganiseerd zoals een lunch met nieuwe vrijwilligers en (vrijwillige) medewerkers of een 

themabijeenkomst.  

 

6.3 Begeleiding              

Voor werkinhoudelijke zaken krijgt een vrijwilliger begeleiding van het professioneel kader van Hoor 

Friesland. Functionerings- of evaluatiegesprekken vinden niet systematisch plaats, behoudens na de 

eerste 4 weken en na 1 jaar. Indien deze gesprekken nodig zijn kan er een afspraak hiervoor worden 

gemaakt de coördinator vrijwilligers. De begeleiding van de vrijwilligers wordt in eerste instantie 

verzorgd door de beroepskrachten, eventueel kan dit ook gedaan worden door vrijwilligers die al 

meer ervaring hebben met het vrijwilligerswerk binnen Hoor Friesland. Vrijwilligers wordt de 

mogelijkheid geboden om zich binnen Hoor Friesland verder te ontwikkelen. In principe worden ten 

behoeve van de vrijwilligers interne scholingen georganiseerd.  

 
6.4 Beëindiging  
Als een vrijwilliger stopt met de vrijwillige werkzaamheden wordt een exitgesprek (zie bijlage) 

gevoerd. Het voeren van een exitgesprek is een taak van de coördinator vrijwilligerswerk. In dat 

gesprek komt aan de orde:  

 Reden van vertrek 

 Aanbevelingen over de voortzetting 

Mocht de samenwerking niet naar tevredenheid verlopen en is na bijstelling van afspraken het eind 

resultaat niet naar wens, dan wordt op correcte wijze afscheid van elkaar genomen.  
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7. Informatie en communicatie  
 
7.1 Informatievoorziening  
Alle vrijwillige medewerkers krijgen het magazine Info. Tevens ontvangen zij regelmatig de 

nieuwsbrief Lees. Daarnaast worden ze per mail of brief op de hoogte gehouden van belangrijke 

ontwikkelingen.  

 
7.2 Contactbijeenkomst voor vrijwilligers  
De vrijwilligerscoördinator informeert de vrijwilligers over bijzondere zaken in de organisatie. 

Vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden ervaringen met elkaar uit te wisselen tijdens een 

contactbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt minimaal 1 maal per jaar georganiseerd en heeft tot 

doel de betrokkenheid van de vrijwilligers bij Hoor Friesland te vergroten. Daarnaast is er met enige 

regelmaat overleg met (een deel van) de vrijwilligers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


