Model vrijwilligersovereenkomst
Vooraf
Vrijwilligers kunnen door tussenkomst van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) in een organisatie
werkzaam zijn. In dat geval zijn tussen de UVV en de zorgorganisatie afspraken gemaakt met
betrekking tot de werkzaamheden van de vrijwilligers. Deze model vrijwilligersovereenkomst is
bedoeld voor de situatie waarin de zorgaanbieder zonder tussenkomst van een
vrijwilligersorganisatie afspraken maakt met de vrijwilligers die in zijn organisatie werkzaamheden
zullen verrichten.
Dit is een algemeen model. Het is niet verplicht om er gebruik van te maken. In iedere specifieke
situatie moet beoordeeld worden of de bepalingen uit dit model geschikt zijn of dat afwijking van
het model wenselijk of nodig is.
Het model bestaat uit twee gedeelten: een overeenkomst en een reglement. De overeenkomst
bevat de afspraken die met een individuele vrijwilliger worden gemaakt. Het reglement bevat geen
individuele afspraken maar is van toepassing op iedere vrijwilliger. De overeenkomst kan gewijzigd
worden op basis van overeenstemming tussen de zorgaanbieder en de vrijwilliger. Het reglement
kan gewijzigd worden door de zorgaanbieder.

Model vrijwilligersovereenkomst

De ondergetekenden,

1.

de stichting ...……………………

(naam zorgaanbieder) te ...…………………

vertegenwoordigd door ……………………… (naam), ……………

(adres), hierbij

(functie), hierna te noemen ‘de

zorgaanbieder’

en

2.

………………………………… (naam vrijwilliger) te ……………………

(adres),

geboren ……………………(datum), hierna te noemen ‘de vrijwilliger’,

komen als volgt overeen:

1.

Aanvang en duur van de overeenkomst

1.1

De vrijwilliger zal met ingang van ..... (datum) ten behoeve van de zorgaanbieder
werkzaamheden verrichten op het gebied van ..... (werkterrein) in …… (naam locatie of
extramurale zorg).

1.2

De eerste twee maanden, na de datum waarop de vrijwilliger met zijn werkzaamheden
begint, gelden als proeftijd. Tijdens de proeftijd kan zowel de vrijwilliger als de zorgaanbieder deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Voor het einde van de
proeftijd voeren de vrijwilliger en de zorgaanbieder een gesprek ter evaluatie van het
functioneren van de vrijwilliger tijdens de proeftijd.

1.3

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opmerking
Een proeftijd is een kennismakingsperiode. Beide partijen hebben de mogelijkheid om tijdens die
periode de samenwerking te beëindigen zonder aan een opzegtermijn gebonden te zijn. Het
verdient aanbeveling om de proefperiode af te ronden met een evaluatiegesprek. Op basis daarvan
besluiten de vrijwilliger en de zorgaanbieder of zij de samenwerking voort zetten en maken zij
desgewenst nadere afspraken om die samenwerking te optimaliseren.

2.

Werktijden

2.1

De vrijwilliger zal de overeengekomen werkzaamheden op de volgende dagen en
tijdstippen verrichten:
maandag van

..... uur tot ..... uur

dinsdag van

..... uur tot ..... uur

woensdag van ..... uur tot ..... uur
donderdag van ..... uur tot ..... uur
vrijdag van

..... uur tot ..... uur

zaterdag van

..... uur tot ..... uur

zondag van

..... uur tot ..... uur

De partijen kunnen de overeengekomen werktijden in onderling overleg wijzigen.

Opmerkingen
De werktijden van een vrijwilliger zullen niet altijd precies vast liggen. Als dit niet het geval is kan
artikel 2 vervallen.

3.

Aard van de overeenkomst

3.1

Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

3.2

Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is
bekend met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de
gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

3.3

De relatie tussen de zorgaanbieder en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin
van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

4.

Einde van de overeenkomst

4.1

De partijen kunnen in onderling overleg de overeenkomst beëindigen.

4.2

Zowel de vrijwilliger als de zorgaanbieder kan de overeenkomst door schriftelijke opzegging
beëindigen, met een opzegtermijn van ..... (aantal) weken.

4.3

De vrijwilliger hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen:
-

wanneer hij door het aanvaarden van betaald werk niet langer in staat is de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten;

-

wanneer hij uitkeringsgerechtigde is en de instantie die de uitkering verstrekt hem
sommeert het vrijwilligerswerk met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4.4

De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen zonder een opzegtermijn in acht te
nemen als de vrijwilliger zich zodanig gedraagt dat van de zorgaanbieder redelijkerwijs niet
gevergd kan worden de overeenkomst te laten voortduren.

4.5

Op verzoek van de vrijwilliger zal de zorgaanbieder bij het einde van de overeenkomst een
getuigschrift opstellen. In dit getuigschrift staat in ieder geval vermeld:
-

de aard van de door de vrijwilliger verrichte werkzaamheden;

-

de periode waarin de vrijwilliger voor de organisatie werkzaam is geweest;

-

de wijze waarop de werkzaamheden door de vrijwilliger zijn uitgevoerd, tenzij de
vrijwilliger dit niet wenst.

Opmerking
Als de verzekeringen, die ten behoeve van vrijwilligers zijn gesloten, een leeftijdsgrens stellen,
verdient het aanbeveling om dit artikel aan te vullen met een bepaling op grond waarvan de
overeenkomst eindigt wanneer de vrijwilliger die leeftijd bereikt. De tekst van zo’n bepaling kan als
volgt luiden: ‘Deze overeenkomst eindigt, zonder dat opzegging vereist is, op de eerste dag van de
maand waarin de vrijwilliger de leeftijd van … jaar bereikt’.

5.

Vrijwilligersreglement

5.1

Op deze overeenkomst is het vrijwilligersreglement van toepassing, zoals dat is vastgesteld
op (datum) door de raad van bestuur van de zorgaanbieder.

5.2

De zorgaanbieder is bevoegd om het vrijwilligersreglement te wijzigen, deze wijzigingen
zijn van toepassing op deze overeenkomst zodra zij in werking treden.

5.3

De zorgaanbieder stelt de vrijwilligers schriftelijk in kennis van iedere wijziging van het vrijwilligersreglement. Hij geeft daarbij aan wanneer de wijziging in werking treedt.

5.4

De vrijwilliger is bevoegd om deze overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum
waarop een wijziging van het vrijwilligersreglement in werking treedt.

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te …………………

(plaats) op………… (datum).

…………………………………………

……………………………………

(Handtekening namens zorgaanbieder)

(Handtekening vrijwilliger)

