
 

Vrijwilligersovereenkomst  

 

Het Huis van Compassie, vertegenwoordigd door …………………………………  

(naam begeleider)  

en  de heer/mevrouw ………………………………… (naam vrijwilliger) gaan de 

volgende samenwerking aan:  

 

 De vrijwilliger gaat het volgende vrijwilligerswerk doen:  

 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. … …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

 

 Begin van het vrijwilligerswerk  

- de vrijwilliger is met ingang van  ...........  bereid zich voor .....  uur per .........  in te 

zetten. 

 

 Begeleiding, informatie en scholing 

- De vrijwilliger wordt begeleid door  ………………………..…………..  

Regelmatig hebben zij contact om de voortgang van het werk te bespreken.  

- De vrijwilliger ontvangt regelmatig informatie over het Huis van Compassie via  

            …………………………………………………………………… (mail-)adres. 

- De vrijwilliger wordt ook uitgenodigd om deel te nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten in 

het Huis van Compassie. 

- Voor vrijwilligers die in de keuken werken is er een training hygiëne en veiligheid.  

Deze training is verplicht. 

 

 Respect voor anderen  

- In het Huis van Compassie is iedereen welkom als vrijwilliger of als deelnemer. We zorgen 

met elkaar voor een veilige omgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen. We hebben 

respect voor iedereen, met elk geloof, elke levensovertuiging, nationaliteit, huidskleur en 

seksuele geaardheid. Voor discriminatie is in het Huis van Compassie geen plaats. (zie onze 

gedragscode) 

 

 Vertrouwenspersoon  

- Als je, binnen het Huis van Compassie, toch bent lastiggevallen of je voelt dat je wordt 

gediscrimineerd en je kunt dat zelf niet oplossen, dan kun je contact opnemen met onze 

vertrouwenspersoon Els Ligthart, secretaris van het bestuur. Zij bekijkt samen met jou 

welke oplossing mogelijk is. Haar contactgegevens staan op de website.   

 

 Onkostenvergoeding 

- De vrijwilliger heeft wel/geen recht op een vrijwilligersvergoeding, van … euro per ……….  

- Reiskosten worden na overleg met Pieter Poels vergoed (openbaar vervoer 2e klas) of 

autokilometers voor19 ct. per km.   



 Verzekeringen  

- Het Huis van Compassie heeft voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering en 

ongevallenverzekering afgesloten bij de gemeente Nijmegen. De verzekering is ter inzage 

bij Pieter Poels.  

 

 Proefperiode  

- De vrijwilliger en de begeleider van het Huis van Compassie spreken af dat de eerste 

maand dat de vrijwilliger zich inzet een proefperiode is. De vrijwilliger kan dan meelopen. 

Beiden kunnen in deze periode ervaren of het werk goed bevalt. Na de proefperiode 

besluiten beiden of de vrijwilliger het werk voortzet.  

 

 Wat als de vrijwilliger niet kan komen  

- Als de vrijwilliger van te voren weet dat hij niet bij het afgesproken vrijwilligerswerk 

aanwezig kan zijn, belt of mailt hij of zij dan zo spoedig mogelijk met………………………… of als 

deze niet aanwezig is met……………………... 

 

 Wat als de vrijwilliger wil stoppen met het vrijwilligerswerk  

- In dat geval willen we er voor zorgen dat het werk goed kan worden overgedragen aan een 

andere vrijwilliger. Daarom is het belangrijk dat de vrijwilliger zo snel als mogelijk aangeeft 

wanneer hij/zij gaat stoppen en overlegt wat hij/zij wanneer kan bijdragen aan een 

overdracht van het werk.  

 

 Wat als er een probleem is tussen de vrijwilliger en het Huis van Compassie 

- De vrijwilliger en het Huis van Compassie voeren dan een of meer gesprekken om het 

probleem op te lossen. Als dat niet lukt dan kunnen beide partijen besluiten om de 

samenwerking te beëindigen.  

 

 

Eventuele opmerkingen  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Datum:  ……………………………………. 

 

 

Namens het Huis van Compassie     De vrijwilliger  

 

 

 

……………………………………………………     ……………..…………………………….. 

 

 

 

 
 


