VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
De ondergetekenden,
De Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, gevestigd aan de Wilhelminalaan 12,
1815 JD te Alkmaar, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Sabine van der Wijden
en:
Naam
Geboorte datum
Afdeling vrijwilligersbureau
Startdatum werkzaamheden

:
:
:
:

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

hierna te noemen de vrijwilliger komen het volgende overeen:
Artikel 1
Aanvang en aard van het vrijwilligerswerk
De vrijwilliger verricht vrijwilligerswerkzaamheden voor het vrijwilligersbureau van
Noordwest ziekenhuisgroep. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de aan hem/haar
toevertrouwde werkzaamheden.
Artikel 2
Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan per ………………… De eerste zes weken van de
overeenkomst gelden als proefperiode. Gedurende de proefperiode kan de overeenkomst
door beide partijen op ieder moment beëindigd worden zonder daarbij een opzegtermijn in
acht te nemen. Aan het einde van de proefperiode vindt tussen partijen een evaluatie
plaats. De overeenkomst eindigt na de proefperiode, tenzij besloten wordt dat de
overeenkomst wordt voortgezet.
Artikel 3
Aanwezigheid en vervanging
De vrijwilliger verricht de werkzaamheden op vooraf afgesproken tijdstippen.
In geval van verhindering neemt de vrijwilliger patiëntenvervoer contact op met de
serviceleider of administratief medewerker via 072 – 548 35 35 (Alkmaar) of 0223 – 696 224
(Den Helder). Overige vrijwilligers zoeken zelf een vervanger en geven dit door aan de
service coördinator.
Artikel 4
Begeleiding

De Noordwest Ziekenhuisgroep draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding bij de
uitoefening van het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger werkt onder verantwoordelijkheid van de
Noordwest Ziekenhuisgroep. De vrijwilliger heeft de verplichting om cursussen/trainingen,
aangeboden in het kader van deskundigheidsbevordering voor zijn project, bij te wonen.
Artikel 5
Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger verplicht zich geheim te houden al hetgeen hem/haar ter kennis komt bij het
uitvoeren van de werkzaamheden. De verplichting geldt ook na beëindiging van de
werkzaamheden.

Artikel 6
Vergoedingen
De vrijwilliger verricht werkzaamheden voor de Noordwest Ziekenhuisgroep zonder hiervoor
loon te ontvangen.
De vrijwilliger ontvangt een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer op basis van
de afstand tussen het woonadres van de vrijwilliger en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit
bedrag wordt maximaal 1x per dag uitgekeerd.
Indien met de vrijwilliger coördinerende taken overeen zijn gekomen staat hier een
vrijwilligersvergoeding tegenover conform de regeling:
0-4 uren per week: 100 Euro per kwartaal
4-8 uren per week: 200 Euro per kwartaal
8 of meer uren per week: 350 Euro per kwartaal
Andere noodzakelijke werkelijk gemaakte kosten worden op basis van bewijsstukken
vergoed, mits vooraf overeengekomen.
De vrijwilliger mag geen schenkingen of beloningen van patiënten aannemen of
overeenkomsten sluiten met in de Noordwest Ziekenhuisgroep opgenomen patiënten, welke
overeenkomst een tegenprestatie ten gunste van de vrijwilliger inhoudt.
Op vertoon van je personeelspas krijg je 10% korting bij de winkels bij de hoofdingangen
van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Artikel 7
Schaderisico’s en verzekeringen
Voor de vrijwilliger is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de persoonlijke
aansprakelijkheid van de vrijwilliger dekt voor schade aan derden, toegebracht bij het
verrichten van zijn/haar werkzaamheden, uitgezonderd gevallen waarbij de schade het
gevolg is van opzet, roekeloosheid of grove schuld van de vrijwilliger.
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Voor de vrijwilliger is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor de gevolgen
van een ongeval, dat de vrijwilliger kan overkomen tijdens het uitoefenen van
werkzaamheden dan wel voor het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
.
Artikel 8
Beëindiging
Vrijwillig is niet vrijblijvend. Wanneer een vrijwilliger (in overleg) is ingepland voor bepaalde
diensten, wordt ervan uitgegaan dat de vrijwilliger ook daadwerkelijk de dienst komt doen,
behoudens situaties van overmacht. Wanneer een vrijwilliger bij herhaling niet komt
opdagen, wordt de overeenkomst beëindigd.
Wanneer een vrijwilliger regelmatig lang of langer dan 3 maanden op vakantie is of ziek is
kan Noordwest beslissen de overeenkomst te beëindigen.
De overeenkomst kan zowel door Noordwest als door de vrijwilliger op ieder moment
worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij partijen
anders overeenkomen. Noordwest kan de overeenkomst per direct beëindigen indien daar
een dringende reden toe bestaat.
De overeenkomst eindigt in ieder geval op het einde van de maand waarin de vrijwilliger de
80-jarige leeftijd heeft bereikt.
Artikel 9
Overige bepalingen
De vrijwilliger neemt de protocollen, huisregels en gedragscode in acht, die behoren bij de
specifieke rol die de vrijwilliger vervult. De vrijwilliger vervult geen verpleegkundige,
huishoudelijke, administratieve of andere bedrijfsmatige werkzaamheden. De vrijwilliger
heeft de bijlage gelezen en is hiermee akkoord.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en voor akkoord ondertekend:

Noordwest Ziekenhuisgroep

De vrijwilliger:

Naam: ……………………………………

Naam: ……………………………………

Datum: …………………………………..

Datum: …………………………………..

Handtekening: ………………………….

Handtekening: ………………………….
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Bijlage bij vrijwilligersovereenkomst
Dienstkleding:
De vrijwilliger, patiëntenvervoer en/ of handmassage, krijgt een uniform in bruikleen welke
tijdens de werkzaamheden altijd gedragen wordt en deze mag niet naar huis worden
meegenomen. De dienstkleding van de gastvrouw of -heer bestaat uit een standaard effen
witte blouse of overhemd en een nette donkerblauwe of zwarte broek of rok (tot de knie). De
aanschaf en het onderhoud van deze kleding geschied zelf, kosten die worden vergoed
door Noordwest zijn 20 euro voor de blouse en 25 euro voor de broek. De kleding is schoon
en gestreken. Aan alle gastvrouwen en –heren wordt een oranje sjaal en stropdas
aangeboden welke gedragen dient te worden. Aan de gastvrouw of –heer van de
fietsenstalling en entree wordt tevens een jas aangeboden.
Personeelspas:
Elke vrijwilliger draagt zijn en personeelspas zichtbaar en levert deze na het beëindigen van
het vrijwilligersdienstverband weer in.
Hygiëne:
Van de vrijwilliger wordt een goede dagelijkse hygiëne verwacht met speciale aandacht voor
de handen, in het belang van uzelf én van de patiënten. Men zorgt voor het voorkomen van
lichaamsgeur. Ook het dragen van goed en representatief schoeisel, met dichte hiel en
teen, is belangrijk. Bij patiëntenvervoer kan men nette en schone sportschoenen dragen.
Roken:
Als u rookt, wordt van u verwacht dat patiënten hier geen hinder van ondervinden.
Mobiele telefoons:
We leven in een tijd waarin iedereen altijd bereikbaar wil zijn. Als u er als vrijwilliger
bezwaar tegen heeft uw mobiele telefoon uit te doen, omdat u bijvoorbeeld een belangrijk
telefoongesprek verwacht, dan hebben wij daar begrip voor. Wel wordt van u verwacht dat u
het geluid uitzet, continue uw mobiel checken e.d. wordt echt niet op prijs gesteld.
Parkeren:
Parkeren van uw auto kan volgens het parkeerbeleid van Noordwest Ziekenhuisgroep. Voor
fietsen zijn er fietsenstallingen.
Pers:
Als vrijwilliger sta je een journalist altijd vriendelijk te woord. Je geeft geen inhoudelijke
antwoorden op vragen. Alle contacten met de pers verlopen via de afdeling communicatie,
daarom verwijzen wij alle journalisten naar de receptie en delen wij geen verdere informatie.
Dat is noodzakelijk voor een professionele handelwijze, de kwaliteit van de
informatievoorziening, een goede coördinatie van activiteiten en een adequate afstemming
met betrokkenen.
Social Media:
Vrijwilligers van Noordwest betreden, waar het de wereld van social media betreft, met
gebruik van het gezonde verstand, en erkennen in hun communicatie de kernwaarden van
noordwest en de social media richtlijnen.
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