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Voorwoord
Deze afstudeerscriptie is geschreven in opdracht van het NTI te Leiden en de
Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP). Mijn naam is Claudia
Krahmer- van Wolven. Ik ben geboren op 29 mei 1969 te Duiven.
Sinds februari 2005 ben ik werkzaam als stagiaire bij de Stichting Duurzame
Samenleving Papua Barat in. Het nieuwe hoofdkantoor is in Zeist en daar is ook mijn
werkplek. Vanaf september dit jaar ben ik begonnen met de volgende uitdaging in
het kader van mijn afstudeerscriptie: namelijk het opzetten van een gedegen
vrijwilligersbeleid voor de SDSP.
Het afstudeerproject is een logische voortzetting van de stageopdracht. Hierbij hield
ik me voornamelijk bezig met de taakafbakening van de bestuursleden,
medewerkers en vrijwilligers. Het resultaat van de stageopdracht was; functie-en
taakomschrijvingen van alle vrijwilligers van de SDSP. Het document ‘’Functie-en
taakomschrijvingen SDSP’’ is als bijlage door de stichting meegestuurd voor de
officiële aanvraag van het CBF keurmerk. Destijds is ook een eerste aanzet gemaakt
voor het arbeidsomstandighedenbeleid van de SDSP.
De afstudeerscriptie is bestemd voor het bestuur en alle andere vrijwilligers van de
Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat. De eindresultaten van de
afstudeerscriptie kunnen als onderdeel van de verschillende beleidsdocumenten
gebruikt worden.
Mijn dank gaat uit naar alle bestuursleden en vrijwilligers die tijd hebben vrij gemaakt
voor de begeleiding, interviews en het invullen en insturen van de vragenlijsten.
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Samenvatting
In deze scriptie staat de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid voor de SDSP
centraal. De centrale probleemstelling is hoe ziet een nieuw te vormen
vrijwilligersbeleid voor de SDSP eruit en op welke wijze komt dit beleid tot stand?
Vrijwilligersbeleid is een onderdeel van het beleid van de stichting, namelijk dat deel
dat direct betrekking heeft op haar vrijwilligers. Het vastleggen van een
vrijwilligersbeleid is noodzakelijk voor elke (vrijwilligers) organisatie om helderheid te
creëren betreffende het vrijwilligerswerk in de stichting.
Het doel van de scriptie is de SDSP meer inzicht te bieden in de vorm en inhoud van
het nieuw te ontwikkelen vrijwilligersbeleid en de huidige status van de stichting ten
opzichte van haar vrijwilligers en hun werkzaamheden.
In hoofdstuk 3 worden de onderzoekvragen weergegeven. De bijbehorende
subvragen zijn onderdeel van de vragenlijsten die als onderzoeksmethode gebruikt
zijn.
Hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een paragraaf resultaten/conclusies. Met behulp
deze werkwijze wordt antwoord verkregen op de beleidsonderdelen die van
toepassing zijn op het nieuw te ontwikkelen vrijwilligersbeleid van de SDSP.
De werving en selectieprocedures en de arbeidsomstandigheden, beide onderdelen
en deeldocumenten van het SDSP vrijwilligersbeleid, zijn beschreven nadat de
onderzoeksresultaten van hoofdstuk 4 bekend waren.
Naast de gebruikte onderzoeksmethoden is gebruik gemaakt van twee analyse
instrumenten, namelijk de Groeimeter en het Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek.
Met behulp van de resultaten van de Groeimeter is onderzocht wat de (toekomstige)
verbeterpunten zijn voor de stichting. Met het Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek
zijn de ervaringen, wensen en behoeften van de vrijwilligers ten aanzien van het
vrijwilligerswerk onderzocht. Met de resultaten is een duidelijk beeld verkregen waar
de stichting zich in de toekomst op kan gaan richten. De werkwijze en de resultaten
van de gebruikte instrumenten worden in hoofdstuk 7 beschreven.
De onderzoeksmethoden en instrumenten zijn uitgevoerd in samenwerking met een
deskundige van het CIVIQ, leden van het bestuur van de SDSP en haar vrijwilligers.
Deze scriptie wordt afgesloten met een hoofdstuk conclusies en aanbevelingen voor
de stichting. Concluderend kan gezegd worden dat er (nog) geen specifiek
vrijwilligersbeleid bij de stichting aanwezig is. Met behulp van deze scriptie en de
gebruikte onderzoeksmethoden is een eerste opzet gemaakt betreffende een nota
vrijwilligersbeleid. Een vrijwilligersbeleid blijft onderhoudsgevoelig en zal periodiek
geëvalueerd en bijgesteld moeten worden.
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Verklarende woordenlijst
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Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat

VTO

Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek

RI&E

Risico Inventarisatie en- Evaluatie

ARBO-WET

Arbeidsomstandighedenwet

CIVIQ

Instituut Vrijwillige Inzet

NOV

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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1. Inleiding
Een organisatie die met vrijwilligers werkt, heeft vaak te maken met andere
dilemma’s dan een organisatie die volledig uit betaalde krachten bestaat.
Management van motivatie, daar draait het om bij een vrijwilligersorganisatie. Dat
moet blijken uit de manier van werven, het bestaan van een vrijwilligersbeleid en de
noodzaak om in te spelen op trends als vrijetijdsbesteding en de veranderende
samenstelling van de bevolking (bron CIVIQ).
In deze scriptie wordt ingegaan op het onderzoek over hoe de SDSP omgaat met
haar vrijwilligers, vrijwilligers motiveert, en op welke punten daarin verbeteringen zijn
aan te brengen.
1.1. Korte beschrijving van de SDSP
De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) is een
vrijwilligersorganisatie die in 1995 is opgericht door particulieren. Het is een politiek
en religieus neutrale ontwikkelingsorganisatie die structurele hulp geeft aan de
bevolking van West Papoea. De initiatieven die de SDSP ondersteunt, komen vanuit
de lokale bevolking in het gebied zelf.
De SDSP is sinds de oprichting hard gegroeid en bestaat thans uit 30 vrijwilligers.
Een groeiende vrijwilligersorganisatie die zich wil professionaliseren. De vraag naar
het vormen van een vrijwilligersbeleid is in dit groeistadium ontstaan.
Als opdrachtgever van de SDSP treedt het bestuur op. Contactpersonen zijn de heer
W.L. Bronsgeest (voorzitter) en mevrouw M. Woertman (bestuurslid en office
manager).
1.2. Hoe is de opdracht tot stand gekomen?
De opdracht is tot stand gekomen naar aanleiding van het maken van de functie- en
taakomschrijvingen in het kader van de voorgaande stageopdracht. Het gebied
“personeel en organisatie”, en het deelgebied arbeidsomstandigheden waren nog
niet beschreven door de organisatie.
Bij de SDSP zijn alle medewerkers vrijwillig en dit vraagt om een specifiek
vrijwilligersbeleid. De stichting heeft namelijk (nog) geen budget voor het inhuren van
betaalde medewerkers. Veel praktische zaken die van toepassing zijn op vrijwilligers
en hun werkzaamheden moeten nog beschreven worden. Het nieuw te vormen
vrijwilligersbeleid zal een essentiële rol spelen bij het vinden en het behouden van
enthousiaste vrijwilligers.
In overleg met de opdrachtgever, het bestuur van de SDSP, is de opdracht tot het
doen van onderzoek tot stand gekomen. Hierbij zijn in de fase van de
opdrachtvoorbereiding een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Zie daarvoor het
volgende hoofdstuk.
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2. De Probleemstelling
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de probleemstelling. Het nieuw te vormen
vrijwilligersbeleid voor de SDSP is iets dat procesmatig, stap voor stap moet worden
vormgegeven. Het ontwikkelingsproces van dit beleid bestaat uit een aantal
randvoorwaarden en beleidsonderdelen. Deze worden in dit hoofdstuk nader
besproken.

2.1. Inleiding
Zoals is aangegeven, is de SDSP is een organisatie die in de loop van de tijd is
gegroeid. Ooit begon de SDSP met 5 vrijwilligers. Inmiddels werken er ruim 30
vrijwilligers voor de SDSP en voert de organisatie ruim 30 projecten uit vanuit een
eigen kantoor.
Binnen het bestuur bestond het gevoel dat met betrekking tot de vrijwilligers te veel
aan toeval en aan goede intenties werd overgelaten. Van een consistent
vrijwilligersbeleid was eigenlijk geen sprake. Door toename van activiteiten, en de
daarmee gemoeide geldomzet is de behoefte aan een gedegen visie op het
vrijwilligerswerk binnen de stichting toegenomen.
Het nieuw te vormen vrijwilligersbeleid voor de SDSP is iets dat procesmatig, stap
voor stap moet worden vormgegeven. De bestaande functie- en taakomschrijvingen
van de SDSP zijn een stap en onderdeel van dit proces. Deze stap is in het
voortraject van dit onderzoek al gezet. Het ontwikkelingsproces van een
vrijwilligersbeleid voor de stichting bestaat uit een aantal randvoorwaarden en
beleidsonderdelen.
Door stap voor stap te werken, worden de betrokkenen meegenomen in de tot
standkoming van het beleid, en wordt het ook iets van de organisatie zelf. Daarnaast
is het belangrijk om rekening te houden met de andere activiteiten die door de
organisatie worden uitgevoerd: de verbeterpunten die uit het onderzoek voortkomen,
moeten ook opgepakt kunnen worden door de betrokkenen en de opdrachtgever.
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2.2. De centrale probleemstelling
De centrale probleemstelling die wordt onderzocht en beantwoord tijdens het
onderzoek is:

Hoe ziet een nieuw te vormen vrijwilligersbeleid voor de SDSP eruit en op
welke wijze komt dit beleid tot stand?

Definiëring vrijwilligersbeleid
Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot
hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een
zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden.
(bron: CIVIQ, Utrecht).
Waarom vrijwilligersbeleid?
• Om duidelijkheid te krijgen aan vrijwilligers over hoe met vrijwilligers wordt
gewerkt in de stichting.
• Ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, en ongelijke behandeling
tussen vrijwilligers.
• Als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor
het doel van de stichting.
(bron: CIVIQ, Utrecht).
In de volgende paragraaf worden de randvoorwaarden voor het vrijwilligersbeleid en
het onderzoek weergegeven.
2.2.1. De randvoorwaarden voor het vrijwilligersbeleid
De randvoorwaarden van het nieuw te vormen vrijwilligersbeleid zijn:
•
•
•
•
•
•

Het beleid moet duidelijkheid geven de gezamenlijke visie en doelstellingen ten
aanzien van de bestuursleden, vrijwilligers en hun werkzaamheden.
De voorwaarden voor het verrichten van vrijwilligerswerk dienen beschreven te
worden.
Alle praktische zaken ten aanzien van de bestuursleden, vrijwilligers en hun
werkzaamheden dienen beschreven te worden.
De Arbo-check dient uitgevoerd te worden om tot arbeidsomstandigheden beleid
te komen.
Sterkte, zwakte en verbeterpunten ten aanzien van het groeistadium van de
stichting moeten aan het licht komen.
Het vrijwilligersbeleid moet de SDSP meer inzicht geven in de ervaringen,
wensen en behoeften van de vrijwilligers.
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De randvoorwaarden voor het onderzoek
De randvoorwaarden van het onderzoek zijn:
•
•

Het onderzoek moet uitgevoerd worden met een klein budget; de onderzoeker
zal gevraagd worden zo veel mogelijk te zoeken naar methodieken die een
relatief kleine financiële impact hebben.
De doorlooptijd van het onderzoek is 6 maanden.

2.2.2. Onderdelen van het vrijwilligersbeleid
De volgende beleidsonderdelen zijn van toepassing op het nieuw te vormen
vrijwilligersbeleid van de SDSP.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De visie en doelstellingen ten aanzien van vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
De functie-en taakomschrijvingen.
Werving en selectie procedures.
Introductie, inwerken, opleiden en begeleiden.
Vrijwilligersovereenkomsten en overeenkomsten met incidentele vrijwilligers.
De onkostenvergoeding.
Verzekeringen.
Deskundigheidsbevordering.
Recht op inspraak of medezeggenschap.
Een Arbeidsomstandighedenbeleid.

Nadat de resultaten van alle gebruikte onderzoeksmethoden bekend zijn, worden
deze onderdelen gespecificeerd naar het vrijwilligersbeleid van de stichting.
2.2.3. De eindresultaten van dit onderzoek
Het eindresultaat van het gehele onderzoek is:
•

Een nota Vrijwilligersbeleid.

De onderstaande deeldocumenten zijn opgenomen in het vrijwilligersbeleid van de
SDSP.
•
•

De Arbeidsomstandigheden van de SDSP.
Werving- en selectieprocedures van de SDSP.

De eindresultaten zijn terug te vinden in de bijlagen 1 en 2.
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3. Onderzoeksvragen
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen weergegeven die noodzakelijk zijn om
de centrale probleemstelling te kunnen beantwoorden. De centrale probleemstelling
zal beantwoord worden via de volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe ziet de gezamenlijke visie en doelstellingen van de SDSP ten aanzien van
het vrijwilligerswerk eruit?
2. Welke voorwaarden, procedures en rechten en plichten moeten beschreven
worden?
3. Op welke wijze moeten de praktische zaken ten aanzien van de vrijwilligers en
hun werk beschreven worden?
4. Welke doelstellingen heeft de stichting ten aanzien van werven, selecteren en
introduceren?
In de volgende paragrafen worden deze onderzoeksvragen nader uitgewerkt in
subvragen.
3.1. Visie en doelstellingen van de SDSP ten aanzien van het vrijwilligerswerk
Onderzoeksvraag 1:
Hoe ziet de gezamenlijke visie en doelstellingen van de SDSP ten aanzien van het
vrijwilligerswerk eruit?
Deze onderzoeksvraag zal beantwoord worden met behulp van de onderstaande
subvragen.
•
•
•
•

Waarom werkt de stichting met vrijwilligers en wat is de toegevoegde waarde van
de vrijwilligers en hun werk?
Welke definities van vrijwilligerswerk en vrijwilligers zijn van toepassing voor de
SDSP?
Welk verband ligt er tussen de Algemene doelstellingen en het vrijwilligerswerk?
Welk verband ligt er tussen de Algemene strategie en het vrijwilligerswerk?

3.2. De voorwaarden, procedures, rechten en plichten
Onderzoeksvraag 2:
Welke voorwaarden, procedures en rechten en plichten moeten beschreven
worden?
Deze onderzoeksvraag zal beantwoord worden met behulp van de onderstaande
subvragen
•

Zijn er al duidelijke voorwaarden (en afspraken) van de stichting ten aanzien van
haar vrijwilligers en hun werk en zo ja, hoe zien deze eruit?
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•
•
•

Is er sprake van inspraak en medezeggenschap voor de vrijwilliger op eigen werk
en stichting?
Zijn er duidelijke afspraken of overeenkomsten over onkostenvergoedingen?
Zijn alle rechten en plichten van de vrijwilliger beschreven?

3.3. Praktische zaken ten aanzien van de vrijwilligers en hun werkzaamheden
Onderzoeksvraag 3:
Op welke wijze moeten de praktische zaken ten aanzien van de vrijwilligers en hun
werk beschreven worden?
Deze onderzoeksvraag zal beantwoord worden met behulp van de onderstaande
subvragen
•
•
•
•
•

Wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de vrijwilliger?
Wie stuurt de vrijwilliger binnen de stichting aan?
Bestaan er arbeidsovereenkomsten, afspraakformulieren en hoe zien deze eruit?
Bestaat er beleid ten aanzien van de Arbo-wetgeving en hoe ziet dat er uit?
Bestaat er beleid ten aanzien van verschillende doelgroepen (allochtonen,
jongeren en langdurige werkelozen) en hoe ziet dat er uit?

3.4. De doelstellingen ten aanzien van werven, selecteren en introduceren
Onderzoeksvraag 4:
Welke doelstellingen heeft de stichting ten aanzien van werven, selecteren en
introduceren?
Deze onderzoeksvraag zal beantwoord worden met behulp van de onderstaande
subvragen
•
•
•
•

Wat zijn de algemene werving en selectie criteria van de stichting?
Wie doet wat bij werving en selectie?
Werkt de stichting met een proefperiode en op welke wijze (en door wie) wordt
besloten of er al dan niet wordt doorgegaan?
Hoe worden de vrijwilligers van de stichting geïntroduceerd, opgeleid en
begeleid?
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4. Onderzoeksmethoden, werkwijze en resultaten
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van diverse
methoden van onderzoek. De gebruikte methoden en de bijbehorende werkwijze
worden in paragraaf 4.1 tot en met paragraaf 4.4 beschreven. Ieder van deze
paragrafen behandelt dus een hoofdvraag uit het onderzoek. Naast de beschrijving
van de methode en werkwijze, zijn de resultaten van de subvragen beschreven.
4.1. Methoden en werkwijze van de visie en doelstellingen ten aanzien van het
vrijwilligerswerk
Methoden die gebruikt zijn voor de eerste onderzoeksvraag zijn:
1. Gebruik van de checklist Visie op het vrijwilligerswerk om de huidige visie van de
organisatie te achterhalen.
2. Documentanalyse van diverse SDSP-interne documenten, ondermeer de
bestaande (algemene) visie 2005 van de SDSP.
4.1.1. Werkwijze
Werkwijze checklist en (algemene) Visie 2005
De checklist Visie op het vrijwilligerswerk (bron: borging vrijwilligersbeleid, CIVIQ) is
een vragenlijst. Deze is in combinatie gebruikt met documentonderzoek.
Als eerste is gebruik gemaakt van de checklist: Visie op het vrijwilligerswerk.
De vragen uit de checklist zijn tevens ook de subvragen van deze onderzoeksvraag.
Door middel van interviews met het dagelijkse bestuur en andere vrijwilligers van de
SDSP is een duidelijk beeld verkregen van de visie en doelstellingen betreffende de
vrijwilligers van de SDSP en hun werkzaamheden.
Daarna is gebruik gemaakt van de bestaande (algemene) Visie 2005 van de SDSP.
De (algemene) Visie en doelstellingen van de stichting zijn als uitgangspunt gebruikt
voor de visie op het vrijwilligerswerk van de SDSP. Voorbeeld definities (bron:
CIVIQ, Borging van Vrijwilligersbeleid, het stapsgewijs vastleggen van regelingen
voor vrijwilligers), zijn aangepast en voorgelegd aan het bestuur van de SDSP. Na
evaluatie van de geschreven aangepaste definities, zijn deze door het bestuur
goedgekeurd.
De Visie op het vrijwilligerswerk en de bijbehorende definities kunnen worden
opgenomen als onderdeel in de algemene Visie van de stichting.
In de volgende paragraaf wordt antwoord gegeven op de subvragen van deze
onderzoeksvraag.
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4.1.2. Resultaten van de subvragen
1. Waarom werkt de stichting met vrijwilligers en wat is de toegevoegde waarde van
de vrijwilligers en hun werk?
De SDSP heeft geen budget voor het inhuren van vaste werkkrachten. Langzaam
maar zeker werken ze daar wel naar toe, maar de organisatie is nog te klein. Dit is
de voornaamste reden waarom de stichting met vrijwilligers werkt.
Daarnaast is het belangrijk voor de stichting om een lage overhead te houden; De
stichting heeft als uitgangspunt dat zo veel mogelijk geld besteed wordt aan de
projecten. Dus ook als er straks betaalde parttimers zijn, zal er een blijvend beroep
worden gedaan op vrijwilligers.
De toegevoegde waarde van de vrijwilligers is toe te wijden aan het feit dat het
werken met vrijwilligers een groot deel van het imago van de SDSP is. De stichting
zet in op jonge enthousiaste mensen die in hun eigen tijd werken aan hun idealen.
Hiermee profileert de stichting zich naar buiten toe.

2. Welke definities van vrijwilligerswerk en vrijwilligers zijn van toepassing voor de
SDSP?
De volgende definities zijn van toepassing voor de SDSP;
Vrijwilligerwerk is werk dat onverplicht en in principe onbetaald wordt verricht ten
behoeve van de SDSP en haar werk in de samenleving (incidenteel kunnen echter
vergoedingen worden toegekend). Vrijwilligerwerk vindt plaats in een georganiseerd
verband en met enige regelmaat. Vrijwilligerswerk is continu: vrijwilligers zetten zich
minimaal 40 uur per jaar in voor de organisatie. In enkele gevallen kunnen
vrijwilligers ook voor kortere tijd (bijvoorbeeld voor incidentele trajecten of op
projectmatige basis) betrokken zijn bij de organisatie.
Er is geen sprake van een dienstverband tussen de organisatie en een vrijwilliger.
Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar niet vrijblijvend: Met vrijwilligers worden
afspraken gemaakt: deze afspraken brengen verplichtingen met zich mee. De
gemaakte afspraken ten aanzien van de inzet van een vrijwilliger, de
werkzaamheden, het aantal uren, de werktijden en de begeleiding worden
vastgelegd in een functiebeschrijving en een eventueel aanvullend
afsprakendocument.

3. Welk verband ligt er tussen de Algemene doelstellingen van de organisatie en
het vrijwilligerswerk?
De organisatie werkt met jonge (professionele) mensen voor jonge mensen. De
SDSP profileert zich als dynamische en bedrijfsmatige vrijwilligersorganisatie,
zonder bureaucratie en zonder de ‘brood-werkers’ van grote organisaties zoals Plan
Nederland en Cordaid die (soms) meer bureaucraat zijn dan een idealistische
ontwikkelingswerker.
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Daarnaast is de uitstraling van de SDSP: professioneel en met lage overhead.
4. Welk verband ligt er tussen de Algemene strategie en het vrijwilligerswerk?
In de strategie probeert de stichting de grenzen van het vrijwilligerswerk op te
zoeken. Zij zoekt dus naar een werkvorm (personeelsbeleid is daar onderdeel van)
en een organisatievorm die bij het vrijwilligerswerk past.
4.2. Methoden en werkwijze van de voorwaarden, procedures, rechten en
plichten
De methoden die gebruikt zijn voor de tweede onderzoeksvraag:
•
•
•

Vragenlijst om de positie van vrijwilligers binnen de stichting te analyseren
Onderzoek van externe bronnen naar de (wettelijke) rechten en plichten van de
vrijwilliger
Onderzoek van documenten van de SDSP, NOV en CIVIQ.

4.2.1. Werkwijze
De vragenlijst; ” De positie van vrijwilligers binnen de stichting”.
Hierbij gaat het om de positie van de vrijwilliger in de stichting, deze wordt
weergegeven in een al eerder gemaakt organisatieschema. Verantwoordelijkheden
en bevoegdheden worden door de stichting beschreven in de bijbehorende functieen taakomschrijving van de vrijwilliger.
Om meer duidelijkheid te krijgen van de positie van de vrijwilligers binnen de
stichting, is naast de functieomschrijvingen een vragenlijst gebruikt, namelijk; ‘De
positie van vrijwilligers binnen de stichting’ (bron: borging vrijwilligersbeleid, CIVIQ).
Een aantal vragen uit de vragenlijst is gebruikt als subvragen van de bijbehorende
onderzoeksvragen.
De bestaande vragenlijst is door het (dagelijks) bestuur ingevuld. De vragenlijst is
daarnaast ook als checklist gebruikt. Op deze wijze zal geen enkel aspect van het
vrijwilligersbeleid vergeten worden.
De stichting heeft al een klachtenprocedure en een huishoudelijk reglement (bron:
beleidsplan SDSP, 2005). Deze beleidsdocumenten zijn gebruikt voor
documentonderzoek.
Verschillende gratis brochures zijn verkregen bij het CIVIQ en de landelijke
vrijwilligerscentrale (bron: www.Vrijwilligerscentrale.nl); o.a. over uitkeringen en
vrijwilligerswerk. Ook heb ik deskundigen, vaktijdschriften, literatuur, gemeentelijke
instanties en de Belastingdienst geraadpleegd.
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De vragenlijst, “Rechten en plichten van de vrijwilliger”.
Met behulp van de vragenlijst (bron: borging vrijwilligersbeleid, CIVIQ), wordt
antwoord verkregen op de vraag: welke rechten en plichten gelden voor vrijwilligers
die zich tijdelijk of voor langere duur inzetten voor de stichting? Iedere organisatie
vult de rechten en plichten die gelden voor de vrijwilligers op eigen wijze in.
De volgende rechten en plichten van vrijwilligers staan in deze vragenlijst
beschreven.
De rechten:
• Introductie.
• Proeftijd.
• Begeleiding.
• Werkruimte.
• Materialen.
• Duidelijke organisatie/randvoorwaarden.
• Inspraak.
• Scholing.
• Reis –en onkostenvergoeding.
• Verzekeringen.
• Geschillenregeling.
De brochure Verzekerd Vrijwilligerswerk, is aangevraagd bij het CIVIQ en
opgenomen in het archief van de stichting.
Met behulp van de brochure is relevante informatie aangevraagd met betrekking tot
onder andere de ongevallen verzekering.
De plichten:
• Aantal werkuren/werkperiode.
• Bereidheid deel te nemen aan werkoverleg, scholing en voortgangsgesprek.
• Opzegtermijn.
• Houden aan gemaakte afspraken.
• De stichting correct naar buiten toe vertegenwoordigen.
• Acceptatie leiding en organisatiedoelstelling.
• Kunnen werken in teamverband.
Met behulp van de ingevulde vragenlijst is gecontroleerd of een aantal
beleidsonderdelen zoals inspraak, medezeggenschap en scholing;
•
•
•

wel/niet aanwezig is bij de stichting
blijvend is en zo ja;
bijgesteld moet worden.

De vragenlijst is na invulling ervan geëvalueerd met het bestuur en verwerkt naar het
bijbehorende beleidsonderdeel.
In de volgende paragraaf worden de subvragen van deze onderzoeksvraag
beantwoord.
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4.2.2. Resultaten van de subvragen
1. Zijn er al duidelijke voorwaarden (en afspraken) van de stichting ten aanzien van
haar vrijwilligers en hun werk en zo ja, hoe zien deze eruit?
Er zijn nog geen complete voorwaarden en of afspraken in de vorm van
arbeidsovereenkomsten voor de vrijwilligers en hun werkzaamheden. Wel zijn de
meeste functies vastgelegd in een functie-en taakomschrijvingen document.
Per functieomschrijving zijn op deze wijze wel de wederzijdse verwachtingen
vastgelegd. Dit document is ten tijde van mijn stage gemaakt. Het is wel noodzakelijk
om dit document periodiek te evalueren. Dit kan een taak zijn voor een nieuw aan te
stellen medewerker P&O.
2. Is er sprake van inspraak en medezeggenschap voor de vrijwilliger op eigen werk
en stichting?
Er is sprake van medezeggenschap, dit doordat het om een kleine organisatie gaat.
Geregeld is er werkoverleg in de vorm van een vergadering.
De vrijwilligers hebben als lid van de stichting recht op inspraak en
medezeggenschap op het beleid van de stichting. Ook worden de vrijwilligers
betrokken bij de besluitvorming van het bestuur.
Pas na informatie, advies en instemming van de vrijwilligers wordt het Jaarplan naar
buiten gebracht. Dezelfde procedure wordt gevolgd, wanneer de jaarrapportage
wordt samengesteld.
3. Zijn er duidelijke afspraken of overeenkomsten over onkostenvergoedingen?
Er bestaan (nog) geen duidelijke afspraken ten aanzien van de
onkostenvergoedingen.
Mogelijkheden zijn:
•
•

De onkostenvergoeding wordt gedeclareerd.
De onkostenvergoeding bestaat uit een vast bedrag per maand (voor stagiaires).

4. Zijn alle rechten en plichten van de vrijwilliger beschreven?
De rechten die nog niet beschreven staan zijn:
• Arbeidsovereenkomsten.
Er wordt (nog) geen gebruik gemaakt van overeenkomsten met betrekking tot de
werkzaamheden.
• Proeftijd.
Er wordt niet gewerkt met een proeftijd, wel wordt op basis van een eerste opdracht
bekeken door het bestuur of het goed gaat. De proeftijd kan in een overeenkomst
vermeldt worden.
Vrijwilligersbeleid Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat
17

• Reis -en onkostenvergoedingen.
Om helderheid te creëren is het belangrijk dat de (eventuele) vergoedingen worden
vastgelegd in een nota vrijwilligersbeleid.
• Verzekeringen.
De stichting heeft een aansprakelijkheids verzekering voor bedrijven afgesloten.
Niet verplicht maar wel raadzaam is dat de stichting een ongevallen verzekering
afsluit.
De plichten die nog niet beschreven staan zijn:
• Bereidheid tot het volgen van scholing.
Deze plicht is niet van toepassing op de vrijwilligers van de stichting dit doordat de
stichting werkt met professionals.
• Opzegtermijn.
• Bereidheid tot deelname voortgangsgesprek.
Er wordt door de stichting (nog) geen gebruik gemaakt van voortgangsgesprekken.
De bereidheid tot deelname is bij de vrijwilligers bij de stichting wel aanwezig.
4.3. Methoden en werkwijze van de praktische zaken ten aanzien van het
vrijwilligerswerk
De volgende beleidsonderdelen worden met behulp van de onderstaande methoden
beschreven om antwoord te krijgen op de derde onderzoeksvraag:
•
•

Onderzoek van documenten afkomstig van de SDSP, CIVIQ en NOV.
Toetsing van de arbeidsomstandigheden van de SDSP met behulp van de Arbocheck.

4.3.1. Werkwijze
Met behulp van de bestaande functie-en taakomschrijvingen zijn de noodzakelijke
gegevens verzameld. Deze gegevens bestaan uit de verantwoordelijke personen
voor de werkzaamheden van de vrijwilligers. En de personen die sturing kunnen en
mogen geven aan de vrijwilligers.
De verschillende mogelijkheden van afspraken met vrijwilligers zijn opgezocht met
behulp van de website van het NOV. Deze site beschikte ook over voorbeeld
overeenkomsten. Deze voorbeelden en de andere mogelijkheden van afspraken zijn
aangepast aan de wensen van de SDSP en opgenomen, (na de goedkeuring van
het bestuur) in het vrijwilligersbeleid.
De RI&E is uitgevoerd ( zie hoofdstuk 6.1, uitvoering stappen RI&E) in
samenwerking met het bestuur zodat een planmatige aanpak van het
arbeidsomstandighedenbeleid tot stand is gekomen.
In de volgende paragraaf worden de subvragen van deze onderzoeksvraag
beantwoord.

Vrijwilligersbeleid Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat
18

4.3.2. Resultaten van de subvragen
1. Wie is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de vrijwilliger?
Het bestuur en de projectleider (meestal een bestuurslid), zijn verantwoordelijk voor
de werkzaamheden van de vrijwilligers (bron: Werkwijze van de SDSP, 2005). De
verantwoordelijkheden van de bestuursleden staan beschreven in de functie- en
taakomschrijving Bestuurslid.
2. Wie stuurt de vrijwilliger binnen de stichting aan?
Alle vrijwilligers worden door de bestuursleden aangestuurd. Dit staat in de
desbetreffende functieomschrijving en in het document Werkwijze van de SDSP
2005 beschreven.
3. Bestaan er arbeidsovereenkomsten, afspraakformulieren en hoe zien deze
eruit?
De stichting maakt nog geen gebruik van arbeidsovereenkomsten. Afspraken tussen
vrijwilligers en de organisatie kunnen op verschillende manieren worden gemaakt.
Hieronder volgen 6 verschillende afspraakmogelijkheden die van toepassing kunnen
zijn voor de SDSP en haar vrijwilligers;
•
•
•
•
•
•

Mondelinge afspraken.
Interne richtlijnen.
Mondelinge Besluit van een bestuur- en projectgroepvergadering.
Briefwisseling (e-mail).
Reglement van de SDSP.
Vrijwilligersovereenkomst.

Wederzijdse afspraken met vrijwilligers kunnen worden vastgelegd in de vorm van
vrijwilligersovereenkomsten. In het geval van problemen tussen de vrijwilliger en de
stichting kan men terugvallen op de schriftelijke overeenkomst.
Een vrijwilligersovereenkomst is een op schrift gestelde overeenkomst tussen de
vrijwilliger en de organisatie, waarin de onderstaande onderlinge afspraken zijn
opgenomen.
Minimaal in een overeenkomst staan:
•
•
•
•
•
•

De proeftijd en de begeleiding.
De inhoud van het werk.
Het aantal uren.
De verantwoordelijkheden.
Verzekeringen.
Welke onkosten worden vergoed.
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De overeenkomst zal door de individuele vrijwilliger en de stichting ondertekend
moeten worden.
4. Bestaat er beleid ten aanzien van de Arbo-wetgeving en hoe ziet dat er uit?
Er bestond nog geen beleid ten aanzien van de Arbo-wetgeving. Oktober dit jaar is
gestart met de Arbo-check. In samenwerking met bestuursleden van de SDSP zijn
de vragen van de Arbo-check ingevuld. Beleid met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden van de SDSP zal geschreven worden in de vorm van een
RI&E rapportage in tabelvorm.
5. Bestaat er beleid ten aanzien van verschillende doelgroepen (allochtonen,
jongeren en langdurige werkelozen) en hoe ziet dat er uit?
Nee, er bestaat nog geen specifiek beleid ten aanzien van verschillende
doelgroepen.
Dit beleid zal vastgelegd moeten worden in het vrijwilligersbeleid van de SDSP. Het
document Gedragscode SDSP (bijlage beleidsplan) vermeld wel in- en externe
omgangsvormen.
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in 2004 onderzoek laten uitvoeren
naar ongelijke behandeling.
(bron: P&O Actueel, jaargang 3, november 2005, nummer 17, pagina 19).
Dit blijkt met name voor te komen op het terrein van arbeid. In 24 % van de klachten
gaat het om ongelijke behandeling bij werving en selectie. Vooral bij het
beleidsonderdeel werving en selectie is het dus belangrijk dat er beleid bestaat ten
aanzien van de bovenstaande doelgroepen.

4.4. Methoden en werkwijze van de doelstellingen ten aanzien van werven,
selecteren en introductie
De volgende methoden zijn gebruikt om antwoord te krijgen op deze
onderzoeksvraag;
•
•

De vragenlijst: Werving, selectie en introductie van vrijwilligers.
Literatuuronderzoek.

4.4.1. Werkwijze methoden
De vragenlijst werving, selectie en introductie, is afkomstig van het document
borging vrijwilligersbeleid van het CIVIQ. Hiervan heb ik gebruik gemaakt omdat de
vragen van toepassing zijn op het werving- en selectieproces voor
vrijwilligersorganisaties.
De vragenlijst ‘Werving, selectie en introductie’ is door de bestuursleden van de
SDSP ingevuld. Op basis van de verkregen informatie is een begin gemaakt van het
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werving- en selectieproces van de SDSP. De vragenlijst is naderhand als checklist
gebruikt.
De tweede methode die is gebruikt is op basis van literatuuronderzoek tot stand
gekomen. In het boek ‘Personeelsmanagement’, van Kluytmans (1990, p. 98 – 103)
staat een (algemeen) werving- en selectie overzicht beschreven.
Dit overzicht is van toepassing op profit organisaties. Aanpassingen op dit overzicht
waren dan ook noodzakelijk. De stichting heeft (nog) geen betaalde medewerkers en
is nog niet groot genoeg, bepaalde fasen en of activiteiten binnen de werving- en
selectie fasen zijn dan ook niet van toepassing op de stichting.
Met de verzamelde gegevens is een overzicht gemaakt, dat later is gespecificeerd
naar het einddocument ‘Werving- en selectieprocedures van de SDSP’ voor de
stichting. Na goedkeuring van het bestuur is dit document verder verwerkt in het
totale vrijwilligersbeleid van de stichting.
De onderstaande subvragen zullen eerst beantwoord en beschreven moeten worden
om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag.
4.4.2. Resultaten van de subvragen
1. Wat zijn de algemene werving- en selectie criteria van de stichting?
De algemene werving- en selectiecriteria worden bepaald aan de hand van de
algemene functie- en taakomschrijvingen. Hierin staat per functie beschreven wat de
algemene functie-eisen en het gewenste profiel van de vrijwilliger zou moeten zijn. In
het geval dat een nieuwe vrijwilliger een bestaande functie overneemt, zijn de
specifieke functie- en taakomschrijvingen binnen handbereik.
2. Wie doet wat bij werving en selectie?
De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele werving- en
selectieprocedure van de SDSP.
3. Werkt de stichting met een proefperiode en op welke wijze (en door wie) wordt
besloten of er al dan niet met elkaar wordt doorgegaan?
Er wordt (nog) niet gewerkt met een proefperiode. Wel wordt vaak gebruikt gemaakt
van een zogenaamde “test” klus. De vrijwilligers die werkzaam zijn voor de stichting
beschikken elk over hun eigen expertisegebied. Het was dan tot op heden ook niet
nodig om formeel gebruik te maken van een proefperiode.
4. Hoe worden de vrijwilligers van de stichting geïntroduceerd, opgeleid en
begeleid?
De SDSP beschikt nog niet over een inwerkschema voor introductie van
nieuwe vrijwilligers. Wel was een inwerkschema voor nieuwe stagiaires gemaakt.
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Doordat ik werkzaam blijf voor de stichting na mijn afstudeerscriptie heb ik een
voorstel gemaakt van een introductieschema, hierin staan ook mijn taken in
beschreven.
Opleiding is voor de vrijwilligers van de SDSP (nog) niet van toepassing, omdat de
SDSP vrijwilligers werft, met een eigen expertise. Vanuit het bestuur wordt er op
toegezien dat de vrijwilligers worden ingezet op de werkgebieden waar ze ervaring
hebben (bron: Werkwijze SDSP, 2005). Opleiding op dit gebied kan financieel ook
nog niet gerealiseerd worden. Als de vrijwilligers andere ervaringen willen
opbouwen, draaien ze een tijdje mee met andere vrijwilligers om ervaringen op te
doen.
Gerichte begeleiding kan, indien gewenst wel gegeven worden. Naar aanleiding van
de resultaten het Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek kan specifieke begeleiding
aan de vrijwilligers gegeven worden. Mogelijkheden voor de stichting zijn
taakgerichte begeleiding en of persoonsgerichte begeleiding.

Vrijwilligersbeleid Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat
22

5. De werving- en selectieprocedures
5.1. Inleiding
Werving en selectie
Werving en selectie zijn de activiteiten die deel uit maken van een geheel van
beslissingen, die gericht zijn op de optimalisering van de personeelsbezetting. In dit
beslissingsproces kan werving gezien worden als het voortraject van de selectie. De
selectie activiteiten zijn gericht op en leiden tot het uitkiezen van personen voor de
vervulling van functies, zodanig dat aan bepaalde maatstaven met betrekking tot de
consequenties van gemaakte keuzen zo goed mogelijk wordt gedaan (naar: Roe
(1990).

5.2. Werkwijze werving- en selectieprocedures
Aan het schrijven van procedures gaat een proces vooraf. Met behulp van het
onderstaande stappenplan is een begin gemaakt met het werving- en selectieproces
van de SDSP. Dit stappenplan maakt deel uit van de onderzoeksvraag van
hoofdstuk 4.4.
Stappenplan
Het werving -en selectieproces in deze onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende
onderdelen:
1. Interview gesprekken met bestuursleden met behulp van de vragenlijst.
2. Verzamelen en analyseren van gegevens.
3. Een algemeen overzicht maken van het werving- en selectieproces specifiek voor
de SDSP (met behulp van de interviewgegevens en literatuuronderzoek).
4. Goedkeuring van het bestuur.
5. Een doelgericht wervingsplan schrijven.
6. Evaluatie met het bestuur.
7. Het schrijven van de werving –en selectieprocedures.
8. Na goedkeuring opname van de procedures in nota vrijwilligersbeleid.
Met behulp van de vragenlijst werving, selectie en introductie, (zie hoofdstuk 4.4.)
is begonnen aan het eerste gedeelte van dit stappenplan.
De uitvoering van het tweede onderdeel bestaat uit het zoeken naar
overeenkomsten uit de verschillende afgenomen interviews. Literatuur onderzoek is
hierbij als leidraad gebruikt.
Het derde onderdeel van het proces begint met het maken van een (algemeen)
overzicht van het werving- en selectieproces (Kluytmans, 1990, p. 98 – 103). Dit
overzicht, met daarin de bijbehorende fasen is ter vergelijking gebruikt. Op deze
wijze wordt een zo groot mogelijke helderheid verkregen over de verschillende
afzonderlijke fasen waaruit een werving -en selectieproces is opgebouwd.
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De fasen van de werving- selectieprocedures zijn nader vorm gegeven voor de
SDSP. Op basis van de interviewgegevens, literatuuronderzoek en advies van het
bestuur zijn procedures voor de SDSP geschreven.
Na de goedkeuring van het (algemene) overzicht is begonnen met het schrijven van
een wervingsplan. Tijdens de stage periode is duidelijk geworden dat het voor de
verdere professionalisering van de stichting noodzakelijk is gerichter te gaan werven.
Met behulp van het wervingsplan kan men een start maken met (onder andere) het
bepalen van de toekomstige personeelsbehoefte.
De geschreven werving -en selectieprocedures zijn na goedkeuring van het bestuur
opgenomen in de nota vrijwilligersbeleid van de SDSP.
In de volgende paragraaf worden de resultaten beschreven van het gemaakte
document: De werving- en selectieprocedures van de SDSP.
5.2.1. Resultaten werving- en selectieprocedures
Hieronder volgen de fasen en de bijbehorende activiteiten die van belang zijn voor
de werving- en selectieprocedures voor de SDSP:
Voorbereidende fase
• Zicht op het vrijwilligersbestand.
• Tendensen in het vrijwilligersbestand.
• Behoefte nieuwe vacatures .
Werving- en selectie fase
• Opstellen algemene werving criteria / wervingsdoelen; binnen welke
projecten/activiteiten zijn vrijwilligers nodig.
• Lokaliseren van de doelgroep / andere vindplaatsen van de doelgroep.
• Keuze wervingsmiddelen en communicatiemiddelen.
Sollicitatiefase
• Selectiecriteria vormen een onderdeel van het vrijwilligersprofiel.
• Informatie uitwisseling.
• Het kennismakingsgesprek.
De fasen selectie en sollicitatie die in het overzicht van Kluytmans staan, zijn
samengevoegd tot een fase. De sollicitatiefase voor de SDSP doordat;
• De selectie (procedure) van de SDSP gebaseerd is op een eenvoudige aanpak
en bestaat uit één enkel selectie-interview, waarin de informatie-uitwisseling en
de voorspelling (of predictie) gecombineerd worden. Vrijwel daarna wordt de
beslissing door de bestuursleden genomen.
•

De selectie fase (bron Kluytmans, 1990, p. 102) uit informatieverzameling,
voorspellen van toekomstig gedrag en beslissingen maken bestaat. De stichting
beschikt nog niet over alle selectiemiddelen. Met behulp van de bestaande
functie –en taak omschrijvingen kan wel selectie criteria worden opgesteld.
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Evaluatie- en introductie fase
• Aannemen.
• Afwijzen.
• Introduceren / inwerken.
• Beëindiging van de samenwerkingsrelatie.
In het document zijn ter verduidelijking nog de volgende zaken opgenomen:
• Een schematisch overzicht van het SDSP werving- en selectieproces.
• Een wervingsplan voor de SDSP.
• Een schematisch overzicht van het SDSP wervingsplan.
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6. De Arbeidsomstandigheden
De Arbo-wet regelt de algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, op het
gebied van de arbeid. De Arbo-wet heet voluit de Arbeidsomstandighedenwet.
Het doel van de Arbo-wet ligt voor de hand: het garanderen van een acceptabel
niveau van veiligheid en gezondheid voor werknemers.
(bron: De brochure Arbo-wet, 2002).
6.1. Inleiding
De Arbo-wet geldt voor iedere werkgever en werknemer in Nederland. Iedereen dat
werk voor zich laat verrichten, is werkgever. En iedereen dat werk voor iemand doet,
is werknemer. Altijd als er sprake is van werken in een gezagsverhouding is de
Arbo-wet van toepassing. Ook in vrijwilligersorganisaties is men verplicht een
arbobeleid te voeren.
Het maken van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een wettelijke
verplichting voor elke vrijwilligersorganisatie. De arbocheck is ontwikkeld in
samenwerking met NOV, en aangesloten organisaties en het Ministerie van SZW.
Vrijwilligersorganisaties zijn in de regel vrijgesteld van de plicht een Arbo-dienst in te
schakelen voor het toetsen van hun RI&E.
(bron: P&O Actueel, jaargang 3, november 2005, nummer 17, pagina 15).
Het gaat bij deze vrijstelling om:
•

Vrijwilligersorganisaties en hele kleine bedrijven die ten hoogste 40 uur per week
betaalde arbeid laten verrichten.

Twee belangrijke argumenten over deze vrijstellingsregeling:
•
•

De vrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd: de organisatie bekijkt zelf of de
vrijstellingsregeling van toepassing is of niet.
De ‘veertig uur’ waarover in de vrijstelling wordt gesproken, is geen gemiddelde:
er wordt per week gerekend. Als er een week per jaar meer dan 40 uur per week
betaalde arbeid wordt verricht, is de vrijstelling niet van toepassing.

De stichting heeft (nog) geen betaalde medewerkers, en is dus vrijgesteld van het
inschakelen van de Arbo-dienst.
In paragraaf 6.2. worden de stappen beschreven die noodzakelijk zijn voor de RI&E
check.

Vrijwilligersbeleid Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat
26

6.2. Werkwijze Risico Inventarisatie & Evaluatie
De volgende stappen die noodzakelijk waren voor de risico inventarisatie (RI&E) van
de SDSP zijn uitgevoerd;
Toetsing met de Arbo-check
De Arbocheck bestaat uit 4 hoofdstukken waarbij er per vraag drie antwoorden
mogelijk waren namelijk;
1.
2.
3.

Niet van toepassing
Gedaan
Nog te doen

In samenwerking met een aantal bestuursleden zijn de vragen van de Arbo-check
ingevuld.
Risico’s inventariseren
Hiermee zijn de belangrijkste risico’s voor de vrijwilligers in kaart gebracht. Het
uitvoeren van de risico-inventarisatie heeft als resultaat een overzicht van de
arbeidsomstandigheden die nog aandacht verdienen om deze
arbeidsomstandigheden te optimaliseren.
Plan van Aanpak maken
De prioriteiten zijn opgenomen in een Plan van Aanpak. Ook de
voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen in dit Plan.
De uitvoering en de bijbehorende maatregelen
Gekozen is voor een risico-inventarisatie rapportage in tabelvorm met als onderdeel
het Plan van Aanpak. Dit geeft een overzichtelijk geheel. Op deze wijze kunnen de
nog te maken afspraken in een keer worden verwerkt.
Controleren en evalueren
Het Plan van Aanpak is door het bestuur gecontroleerd en goedgekeurd. In januari
zal er een evaluatie plaatsvinden. De benodigde afspraken ten aanzien van de
maatregelen en voorzorgsmaatregelen worden dan gemaakt. De risico-inventarisatie
zal in de hieropvolgende periode worden ingezonden.
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6.2.1. De resultaten van de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Met het uitvoeren van de risico-inventarisatie is een goed overzicht tot stand gekomen
van de arbeidsomstandigheden en de onderwerpen die nog aandacht verdienen om
deze arbeidsomstandigheden te optimaliseren.

De belangrijkste aandachtsgebieden (onderwerpen) voor de SDSP
• Voorbereid zijn op noodsituaties; een calamiteitenplan opstellen.
• Gebouwen en terreinen; een beveiligingsplan samenstellen.
• Gebouwen en terreinen; vluchtroutes(nooduitgang).
• Verzekeringen; advies inwinnen bij deskundigen.
• Ongevallen registratie; een plan schrijven voor melding, registratie en rapportage
van ongevallen
• Bestuur- en kantoorwerk; beeldscherm ergonomie.
Het gemaakte Plan van Aanpak geeft een overzicht in de maatregelen om de
arbeidsomstandigheden van de SDSP te verbeteren. De bijbehorende
voorzorgsmaatregelen om risico’s weg te nemen zijn ook in het Plan van Aanpak
opgenomen.
De RI&E rapportage en het bijbehorende Plan van Aanpak (zie bijlage) zijn
weergegeven in tabelvorm.
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7. De Groeimeter en het Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek
In dit hoofdstuk beschrijf ik in paragraaf 7.2. de Groeimeter en achtereenvolgend de
werkwijze en de resultaten van dit onderzoek. In paragraaf 7.3. beschrijf ik het
Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek. De werkwijze en de resultaten worden in
paragraaf 7.3.1 en paragraaf 7.3.2 beschreven.
7.1. Inleiding
Naast de methodes die gebruikt zijn voor de onderzoeksvragen is ook gebruik
gemaakt van twee instrumenten. Ze geven antwoord op de onderstaande twee
randvoorwaarden (en diverse aspecten) van het vrijwilligersbeleid van de SDSP.
De randvoorwaarden:
•
•

Sterkte, zwakte en verbeterpunten ten aanzien van het groeistadium van de
stichting moeten aan het licht komen (Groeimeter).
De SDSP meer inzicht geven in de ervaringen, wensen en behoeften van de
vrijwilligers (VTO).

Voor deze werkwijze is gekozen doordat op basis van de uitkomsten de
(toekomstige) richtlijnen voor het te maken vrijwilligersbeleid beter bepaald kon
worden.

7.2. De Groeimeter
De Groeimeter is een digitaal analyse instrument afkomstig van de website van
CIVIQ. Het instrument biedt vrijwilligersorganisaties ondersteuning bij het nemen van
mogelijke stappen voor verbeteringen in de organisatie.
De uitkomsten van de groeimeter geven niet alleen antwoord op het groeistadium
van de organisatie. Verbeterpunten en de hieropvolgende verbeterplannen worden
met behulp van dit instrument duidelijk gemaakt.
Doel van het onderzoek:
De SDSP meer inzicht geven in de huidige status van de stichting en hieropvolgend
de gebieden die in aanmerking komen voor verbetering.
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De Groeimeter bestaat uit 4 vragenlijsten.
De groeimeter geeft na het invullen van de vragenlijst advies op de volgende
gebieden;
•
•
•
•

Management.
Medewerkers.
Beleid.
Middelen.

Deze methode is dan ook uitermate geschikt voor de SDSP, doordat de organisatie
groeiende is en zich verder wil gaan professionaliseren. Het instrument is namelijk
geschikt voor (nieuwe of jonge) vrijwilligersorganisaties die een pas op de plaats
willen maken.
7.2.1. Werkwijze Groeimeter
De groeimeter is uitgevoerd in samenwerking met twee bestuursleden en twee
andere vrijwilligers van de SDSP. Het uitvoeren van de Groeimeter vraagt niet veel
tijd. Het invullen duurt maximaal 20 minuten. Het met meerdere medewerkers
bespreken van de uitkomsten duurt ongeveer 2 uur.
Hieronder beschrijf ik de stappen die zijn genomen voor de Groeimeter;
•
•
•
•
•
•
•
•

Een aantal vrijwilligers (waaronder 2 bestuursleden) hebben de vier vragenlijsten
individueel ingevuld.
Het CIVIQ geeft na het invullen van de vragenlijst digitaal advies met een
analyse.
Uit ingevulde vragenlijsten bleek dat een aantal gebieden in aanmerking kwamen
voor verbetering.
Vastgesteld welke verbeterpunten echt belangrijk zijn voor de SDSP. Hierbij is
door het CIVIQ advies gegeven om de aandacht te vestigen op maximaal drie
verbeterpunten. Dit om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.
Besluiten genomen welke onderwerpen de prioriteit krijgen.
De volgende stap is het bedenken van oplossingen.
Maken van een kort verbeterplan
De uitvoering van de verbeteringen.

De tijd die men vervolgens kan en wil investeren voor het aanbrengen van
verbeteringen in de stichting kan door de stichting zelf worden bepaald. Dit is
afhankelijk van het onderwerp en de beschikbare menskracht.
Resultaten van de groeimeter, kunnen door de stichting ook gebruikt worden voor
verdere analyse en advies op organisatorisch gebied.
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7.2.2. De resultaten van de Groeimeter
Hieronder volgen de uitkomsten die in aanmerking komen voor verbetering voor de
stichting.
De onderwerpen en tevens de zwakte-punten van de stichting, die in aanmerking
komen voor verbeteringen;
1. Het bestuur van de stichting moet afstand nemen van de ‘werkvloer’ en wat meer
loslaten. De uitvoering van taken moet deels of geheel gedelegeerd worden naar
de medewerkers (zodra er medewerkers zijn). Een bestuur ‘op afstand’ stelt de
kaders waarbinnen gewerkt wordt vast en formuleert (samen met de vrijwilligers)
het beleid van de organisatie.
2. De stichting is onvoldoende in staat voldoende vrijwilligers te werven. Dit
betekent dat de stichting op verschillende fronten actie moet ondernemen om de
continuïteit te waarborgen.

3. De financiële situatie planmatig in kaart brengen. Hiermee worden eventuele
verbeterpunten duidelijk.
Hier zijn drie onderwerpen voor verbetering uitgekomen. De nummers een en twee
hangen nauw samen. Het gaat om vooral om taakverdeling, werven en de noodzaak
om eens kritisch te kijken naar het eventuele bestaande wervingsplan. Het derde is
een onderwerp waarvoor ook een verbeterplan geschreven moet worden. In de
uitvoering van dit verbeterplan gaat meer tijd in zitten. Dit staat gepland vanaf januari
2006.
Hieronder volgt in het kort het geschreven verbeterplan.
Verbeterplan
Het doel van de verbetering;
1. Ontlasten van de (uitvoerende) taken bestuur.
2. Groeien en verdere professionalisering (vrijwilligers en bestuursleden werven).
3. Verbetering financiële positie van de stichting (d.m.v. sponsering, fondsen en
structurele vormen van inkomsten).
Het gewenste resultaat;
1. De uitvoering van taken deels of geheel gedelegeerd naar de medewerkers. Een
bestuur ‘op afstand’ stelt de kaders waarbinnen gewerkt wordt vast en formuleert
(samen met de medewerkers) het beleid van de organisatie.
2. De organisatie kan planmatig werven.
3. Structurele vormen van inkomsten.
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7.3. Het Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek
Het Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek is een digitale (anonieme) vragenlijst
onderzoek.
Deze vragenlijst bestaat uit de volgende hoofdonderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonsgegevens.
Algemeen.
De taken van de vrijwilliger.
Motivatie en voldoening.
Begeleiding
De samenwerking binnen de SDSP.
Persoonlijke ontwikkeling.
De toekomst.
De maatwerkvragen.

Per vraag zijn een aantal stellingen voorgelegd. Deze kunnen aangekruist worden in
welke mate men ergens mee is.
Doel van het onderzoek:
• De SDSP meer inzicht geven in de ervaringen, wensen en behoeften van de
vrijwilligers.
Met de uitkomsten van het onderzoek kan de SDSP meer rekening houden met de
taken en activiteiten die in de toekomst door de SDSP worden opgepakt. De
onderzoeksresultaten zijn tevens een leidraad zijn voor de verdere
professionalisering van de SDSP.
Het aantal vrijwilligers dat voor de SDSP actief is, is groot. Het bestuur van de SDSP
vindt het belangrijk dat iedereen, in de beperkte tijd die iedereen heeft, zo goed
mogelijk aansluiting heeft bij het (vrijwilligers-)werk van de SDSP.
Aan iedereen die iets vrijwillig doet voor de SDSP, of het nu een grote of een
beperktere activiteit is, is gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.
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7.3.1. Werkwijze Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek
Het VTO is in samenwerking met adviesmedewerker Elize Smal van het CIVIQ en
alle vrijwilligers van de SDSP uitgevoerd.
Hieronder volgen de stappen die zijn uitgevoerd voor het VTO;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatie ingewonnen met behulp van de website van het CIVIQ.
Contact opgenomen met CIVIQ.
De goedkeuring voor het onderzoek verkregen van het bestuur van de SDSP.
Een afspraak gemaakt met adviesmedewerker voor een intakegesprek.
Vooraf is door het CIVIQ een voorbereidingsdocument verstuurd.
Intakegesprek met adviesmedewerker.
Doornemen van de standaard vragenlijst, waarin ook plaats is voor
maatwerkvragen.
Aanpassen van de vragenlijst van het VTO specifiek voor de SDSP.
De maatwerkvragen zijn na overleg met het bestuur gemaakt.
Na evaluatie van de volledige vragenlijst met het bestuur, is de goedkeuring
gegeven.
Update met adviesmedewerker over het aantal reacties.
Naar aanleiding van de update met de adviesmedewerker is een
herinneringsbrief gestuurd naar alle vrijwilligers.
Resultaten evalueren met het (dagelijks) bestuur van de SDSP.
Verwerken van de resultaten in de nota Vrijwilligersbeleid en de Werving –en
selectieprocedures.

CIVIQ geeft geen advies ten aanzien van de resultaten van het VTO. De resultaten
zijn dan ook naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De resultaten hiervan worden in de
volgende paragraaf weergegeven.
7.3.2. De resultaten van het Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek
Responsen
Van de 30 verstuurde vragenlijsten zijn er 16 ingevuld. In totaal waren er 5 afhakers.
Meer dan de helft van de vrijwilligers heeft gereageerd op deze enquête vragenlijst.
De validiteit van dit onderzoek is afhankelijk van het doel van dit onderzoek, namelijk
of het beoogde doel: de SDSP meer inzicht geven in de ervaringen, wensen en
behoeften van de vrijwilligers, behaald is. De betrouwbaarheid van dit onderzoek is
onderzocht door het CIVIQ.
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De belangrijkste resultaten per onderwerp;
Persoonsgegevens
• Er hebben meer vrouwen dan mannen de vragenlijst ingevuld.
• 10 vrouwen en 6 mannen.
Algemeen (functie, tijdsbesteding en de afspraken)
• Bij de stichting wordt het meest met flexibele en wisselende taken gewerkt. Een
aantal mensen geeft aan dat zij te maken hebben met een aantal vaste taken.
Soms worden die op zelf te bepalen tijden uitgevoerd, een enkele keer worden
die op vaste momenten gedaan.
• De tevredenheid van de vrijwilligers over de eigen taken is groot. Dit betekent dat
mensen afwisselend werk hebben en daar zelf ook keuzes in kunnen en mogen
maken.
• De werving van vrijwilligers verloopt via de onderstaande kanalen:
o Werving in de familie, vrienden –en bekendenkring.
o Werving met behulp van de andere vrijwilligers van de SDSP.
o Werving via het Internet, de SDSP beschikt over een vrij professionele
website.
o Door middel van stage die men bij de SDSP heeft uitgevoerd. Veel
stagiaires zijn na de stageperiode (adviseur, bestuurslid, administratieve
ondersteuning) blijven werken bij de stichting.
De taken van de vrijwilliger
• Men is tevreden over de inhoud van hun eigen taken.
• Het vrijwilligerswerk bij de stichting sluit goed aan bij de persoonlijke interesses
• van de vrijwilliger.
• Het is duidelijk over welke kennis en vaardigheden de vrijwilliger moet
beschikken voor zijn of haar taken.
Motivatie en voldoening
• De motivatie van de vrijwilligers om vrijwilligerswerk bij de stichting te doen is
vooral; ik vind het werk interessant en ik wil iets doen voor de maatschappij
• Een groot deel van de ondervraagden ervaart nog onvoldoende uitdaging bij het
vrijwilligerswerk.
Begeleiding
• Het inwerken van een nieuwe vrijwilliger kan nog verbeterd worden, veel mensen
antwoorden met weet ik niet. Als het nodig is kan door de vrijwilliger hier naar
gevraagd worden. Veel vrijwilligers zijn professioneel op hun eigen werkgebied
en inwerken is dan niet van toepassing is bij een aantal functies.
• Reacties van begeleider /teamleider over het werk dat de vrijwilliger doet kan
verbeterd worden. De motivatie van de vrijwilligers kan vergroot worden door
meer reacties van begeleider/teamleider ten aanzien van hun werkzaamheden.
• De waardering voor de vrijwillige inzet van de vrijwilliger is hoog. Ook weet men
waar men met vragen over het werk naar toe moeten.
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De samenwerking binnen de SDSP
• Men is verdeeld van mening wat betreft de deskundigheid van de andere
vrijwilligers in dezelfde projectgroep. Verder onderzoek wat betreft de
samenwerking is wel noodzakelijk. Het kan zijn dat binnen een aantal
projectgroepen de samenwerking niet goed verloopt. Dit onderzoek is anoniem,
het is dan ook niet mogelijk te achterhalen in welk projectgroep de tevredenheid
groot of klein is. Met behulp van (nog in te voeren) voortgangsgesprekken is het
mogelijk (gevoelige) informatie wat betreft wrijving en conflicten ten aanzien van
de samenwerking tussen vrijwilligers te achterhalen.
De werkomgeving (de randvoorwaarden van het vrijwilligerswerk)
• Men is erg tevredenheid over de voorzieningen zoals; werkruimte, koffie, thee.
Sinds oktober 2005 heeft de stichting de beschikking over een nieuw kantoor in
Zeist. De voorzieningen ten aanzien van de werkomgeving zijn hiermee
aanzienlijk vergroot.
• Voor veel vrijwilligers is het (nog) niet duidelijk of men bij de stichting gebruik kan
maken van reis- of onkostenvergoeding. Het is belangrijk dat er meer
duidelijkheid komt voor de vrijwilligers over de reis –en onkostenvergoedingen.
Zie ook de resultaten van de zaken die bij de organisatie (de vrijwilligers) in de
toekomst verbeterd kunnen worden.
Persoonlijke ontwikkeling
• Extra ondersteuning bij de werkzaamheden van de vrijwilliger. Uit deze vraag
blijkt dat een groot deel van de ondervraagden geen behoefte heeft aan extra
ondersteuning. Het gaat hier om de taakgerichte of werkinhoudelijke begeleiding.
De SDSP werkt vooral met jonge mensen met eigen expertise in hun vakgebied.
Persoonsgerichte begeleiding (te beginnen met een voortgangsgesprek) zou een
optie kunnen zijn.
• De vrijwilligers zijn erg tevreden over de huidige vorm van communicatie. De
huidige communicatie verloopt via e-mail en de website van de SDSP. Van de
vrijwilligers reageert 80 % met tevreden over de huidige vorm van de
communicatie. De meeste vrijwilligers van de SDSP wonen verdeeld over
Nederland en verrichten vrijwilligerswerk meestal naast een (betaalde) baan. Tijd,
geld en andere voorzieningen zijn niet aanwezig. De huidige communicatie vorm
is het meest geschikt voor de vrijwilligers van de SDSP.
• Het grootste deel van de vrijwilligers heeft behoefte aan meer afspraken ten
aanzien van hun vrijwilligerswerk.
De toekomst
• Er zijn geen redenen aangegeven waarom men zou stoppen met het
vrijwilligerswerk. Diegenen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn de meest
actieve vrijwilligers van de stichting en hebben dan ook (nog) geen reden om te
stoppen.
• De SDSP wil toe naar een professionelere organisatie. Dat houdt ook in meer
afspraken maken over werkzaamheden, om zo de wederzijdse verwachtingen
helder te krijgen. De respondenten antwoorden 87% met prima, ik werk prettiger
als er duidelijke afspraken zijn.
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•

Zaken die bij de organisatie in de toekomst verbeterd kunnen worden, staan
in de onderstaande tabel weergegeven.

Stelling 11: Anders (45%).
Stelling 5: Onkostenvergoeding (36%).
Stelling 6: Verzekeringen (36%).
Stelling 8: Materialen en hulpmiddelen (36%).
Stelling 1: Begeleiding (27%).
Stelling 2: Waardering (27%).
Stelling 3: Mogelijkheden voor training en scholing voor vrijwilligers (18%).
Bij stelling 11 wordt 45 % gescoord
De antwoorden van stelling 11 zijn:
•
•
•
•

Adsl (materialen en hulpmiddelen).
Computers (materialen en hulpmiddelen).
Communicatie.
Vervolging van mogelijke projecten.

De stichting zal de volgende beleidsonderdelen (in de toekomst) schriftelijk moeten
gaan vastleggen:
1. Onkostenvergoedingen;
2. en verzekeringen.
3. Materialen;
4. en hulpmiddelen
5. Begeleiding;
6. en Waardering.
De mogelijkheden voor scholing en training zal, indien het budget van de stichting
daarvoor toereikend is, verder onderzocht moeten worden.
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8. Conclusies en aanbevelingen
De hoofdstukken 4 tot en met 6 zijn telkens afgesloten met een paragraaf
resultaten/conclusies. Dit is op deze wijze gedaan om een helder overzicht te krijgen
van de huidige status van het vrijwilligersbeleid. De Groeimeter en het VTO zijn
instrumenten die naast de onderzoeksmethoden gebruikt zijn. Met behulp van deze
werkwijze is antwoord verkregen op alle onderzoeksvragen en onderdelen van het
nieuw te ontwikkelen vrijwilligersbeleid van de SDSP.
8.1. Conclusies
Met behulp van alle resultaten is de onderstaande conclusie naar voren gekomen.
Het vrijwilligersbeleid van de stichting is nog niet integraal en expliciet op
schrift gesteld. Een aantal beleidsonderdelen staan al wel op schrift, maar
deze moeten opgenomen worden in een nota vrijwilligersbeleid voor de SDSP.
De aandachtspunten:
• De stichting is onvoldoende in staat voldoende (kwalitatieve) vrijwilligers te
werven.
•

De selectie (procedure) van de SDSP gebaseerd is op een eenvoudige aanpak
en bestaat uit één enkel selectie-interview, waarin de informatie-uitwisseling en
de voorspelling (of predictie) gecombineerd worden. Vrijwel direct daarna wordt
de beslissing door de bestuursleden genomen.

•

De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele werving- en
selectieprocedure van de SDSP. De beslissing wordt wel door meerdere
bestuursleden gemaakt.

•

Er wordt (nog) geen gebruikt gemaakt van schriftelijke overeenkomsten. Dit blijkt
uit de interviews en resultaten van de vragenlijst ‘rechten en plichten van de
vrijwilliger’.

•

De stichting heeft een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven maar maakt
(nog) geen gebruik van een ongevallen verzekering.

•

De stichting heeft nog geen duidelijk afspraken ten aanzien van de reis – en
onkostenvergoedingen. De stagiaires hebben wel duidelijke afspraken ten
aanzien van de reis –en onkostenvergoeding. De afspraken hierover staan op de
website van de SDSP vermeld. Alle kosten moeten wel zo laag mogelijk
gehouden worden zodat het grootste gedeelte van de inkomsten ten goede komt
aan de projecten.
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•

De SDSP wil meer afspraken gaan maken over de werkzaamheden van de
vrijwilligers, om zo de wederzijdse verwachtingen helder te krijgen. Uit de
resultaten van het VTO blijkt dat ook de vrijwilligers (87% van de respondenten)
meer afspraken willen in de toekomst.

•

Uit de resultaten van het VTO komt naar voren dat de vrijwilligers in de toekomst
vooral de onkostenvergoeding, verzekeringen, materialen en hulpmiddelen
verbeterd willen hebben.

•

Er bestaat nog geen beleid ten aanzien van verschillende doelgroepen.

8.2. Aanbevelingen
Op basis van de conclusies uit hoofdstuk 8.1 volgt in dit hoofdstuk de aanbeveling
voor de SDSP. Tevens worden de inhoudelijke aanbevelingen ten aanzien van het
vrijwilligersbeleid van de SDSP weergegeven.
Het schriftelijk vastleggen van een vrijwilligersbeleid. Wanneer (eenduidigheid
over) het beleid ontbreekt, word het moeilijk om eventuele verbetering te
realiseren.
Dit is noodzakelijk om helderheid te creëren voor het vrijwilligerswerk in de stichting.
Voor de stichting is het vastleggen van vrijwilligersbeleid een belangrijke voorwaarde
voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk.
De (inhoudelijke) aanbevelingen ten aanzien van het vrijwilligersbeleid:
• Het nieuw ontwikkelde vrijwilligersbeleid implementeren en uitvoeren.
•

Het nieuw ontwikkelde vrijwilligersbeleid van de SDSP onderhouden: voor het
verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het beleid geëvalueerd en
bijgesteld kan worden.

•

Gebruik gaan maken van samenwerkingsovereenkomsten (of een andere vorm
van afspraak). De SDSP wil professionaliseren. Dat houdt ook in meer afspraken
maken over werkzaamheden, om zo de wederzijdse verwachtingen helder te
krijgen. Gezien de resultaten van het VTO waaruit blijkt dat de vrijwilligers in de
toekomst meer afspraken willen maken ten aanzien van hun werkzaamheden
voor de SDSP.

•

Op het gebied van werving actie gaan ondernemen. Verdere professionalisatie
van de stichting is mogelijk wanneer gezocht wordt naar nieuwe vrijwilligers die
beschikken over de juiste kwaliteiten voor het vrijwilligerswerk. De mogelijke
activiteiten kunnen zijn:
o Een inventarisatie van het functie- en taakomschijvingen document;
Sluiten de taken, die beschreven staan in de functieomschrijvingen
(inventarisatie) nog aan bij de wensen van mogelijke nieuwe vrijwilligers.
Zijn er te weinig mensen zijn om alle taken uit te voeren.
Of zijn er juist teveel mensen die zich met hetzelfde bezighouden.
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o De gebruikte wervingsmethode eens kritisch bekijken, dit wanneer werving
voor de stichting een probleem is. Bekijken van andere mogelijkheden om
vrijwilligers te werven.
o Het maken van een wervingsplan, met daarin hoe de stichting het komend
jaar de werving vorm gaat geven: wie, wat, hoe en wanneer;
o Het maken van een profiel van de nieuwe vrijwilliger;
o De juiste kanalen voor de werving gaan gebruiken.
•

Tot nu toe was de voorzitter van het bestuur verantwoordelijk voor de gehele
werving –en selectieprocedure van de SDSP. Taakverlichting is hier wel op zijn
plaats. Ook gezien de resultaten van de groeimeter waar ontlasten van de
(uitvoerende) taken van het bestuur als één van de belangrijkste verbeterpunten
wordt aangegeven.

•

Het gaan invoeren van voortgangsgesprekken, op basis van een
voortgangsgesprek wordt noodzakelijke informatie (voor de SDSP) verkregen.
o Dit zijn onder andere gegevens die in het vrijwilligersbestand kunnen
worden overgenomen. Voorbeelden zijn; verjaardag, 1e dag
indiensttreding, motivatie.
o Met behulp van voortgangsgesprekken komen wrijving en conflicten
tussen vrijwilligers (en of bestuursleden) in een projectgroep eerder aan
het licht.
o Tijdens de voortgangsgesprekken kunnen samenwerkingovereenkomsten
getekend worden en andere werk afspraken gemaakt worden.
o De voortgangsgesprekken schriftelijk vastleggen.

•

Verplicht is het niet, maar het is aan te raden een ongevallenverzekering af te
sluiten. De ongevallenverzekering is een secundaire verzekering, die pas in
werking treedt wanneer andere verzekeringen niet uitkeren. De SDSP is
werkgever en is verantwoordelijk voor haar vrijwilligers.

•

Duidelijkheid voor de vrijwilligers ten opzichte van de reis –en
onkostenvergoedingen. Het is belangrijk dat er meer duidelijkheid komt voor de
vrijwilligers over de reis –en onkostenvergoedingen. Mogelijkheden zijn:
o Tijdens intake -en selectiegesprekken de (nieuwe) vrijwilligers attenderen
op de (eventuele) declaratiemogelijkheden.
o Het bestuur van de SDSP heeft als uitgangspunt de bedrijfskosten zo laag
mogelijk te houden. Men kan In een e-mail bericht aan alle vrijwilligers
vermelden dat de gemaakte onkosten ook als gift/donatie aan de SDSP
gegeven kan worden.

•

Het schrijven van een beleidsnotitie ten aanzien van verschillende doelgroepen.
De verschillende doelgroepen zijn:
o Jongeren
o Allochtonen
o langdurige werkelozen
Beslissingen ten aanzien van onder ander het aanname beleid kan op deze wijze
makkelijker en verantwoord genomen worden. De SDSP kan met behulp van
deze beleidsnotitie ook de noodzakelijke (verkregen) informatie verstrekken.
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Bijvoorbeeld informatie over vrijwilligerswerk en behoud van uitkering en
sollicitatie plicht.
•

De risico-inventarisatie evalueren en de bijbehorende maatregelen nemen, zodat
de stichting aan de verplichting van de Arbo-wet kan voldoen.

•

De financiële situatie verder planmatig in kaart brengen. Hiermee worden de
verbeterpunten duidelijk en kan de mogelijk ontstaan dat in de toekomst de
stichting (betaalde) medewerkers in dienst kan nemen. Mogelijkheden zijn;
o Onderzoek naar nieuwe incidentele financiers als fondsen, en
mogelijkheden op de langere termijn.
o Het zoeken naar mogelijkheden om in aanmerking te komen voor
structurele vormen van inkomsten.
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Bijlage 1: Nota vrijwilligersbeleid SDSP
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Bijlage 2: De arbeidsomstandigheden van de SDSP
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