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Inleiding 
 
Stichting POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen 
 
POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen in Den Haag is opgericht in oktober 2018 op initiatief 
van Anna Kowalska (momenteel algemeen coördinator van het centrum) in samenwerking met 
stadsdeel Segbroek. POLKA is ontstaan door een groep vrijwilligers die elkaar willen helpen, 
steunen en ervaringen met elkaar delen. De vrouwen kunnen bij POLKA terecht voor 
informatie, inspiratie, het verbeteren van hun Nederlandse taalvaardigheid, het luisteren naar 
een interessante lezing of gewoon tijd doorbrengen met andere interessante vrouwen.  
 
In december 2020 is POLKA een stichting geworden met als doel de verbetering en 
versterking van de positie van de Poolse vrouwen en het bevorderen van hun 
maatschappelijke participatie, arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en alles wat 
in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt opdat de Poolse 
gemeenschap actiever, veerkrachtiger en weerbaarder wordt en een betere en snelle 
integratie in de lokale samenleving plaatsvindt.  
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1. UITGANGSPUNTEN VAN HET VRIJWILLIGERSBELEID 

1.1. Doel van vrijwilligersbeleid 
Binnen een organisatie is het van belang om taken, verantwoordelijkheden, rechten en 
plichten van vrijwilligers vast te leggen. Het doel hiervan is om duidelijkheid te scheppen en 
het functioneren van zowel de vrijwilligers als de hele organisatie te verbeteren. Dit geheel 
aan afspraken wordt het vrijwilligersbeleid van een organisatie genoemd. 
 
Stichting POLKA heeft met haar vrijwilligersbeleid, inclusief werving en het behoud van 
vrijwilligers ten doel: 

● duidelijkheid te geven aan beroepskrachten en vrijwilligers over hoe met vrijwilligers 
wordt gewerkt in de organisatie, ter stimulering van gelijke behandeling en voorkoming 
van onduidelijkheden en conflicten; 

● de eenduidigheid in verwachtingen tussen de stichting en vrijwilligers te definiëren;  
● dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek actief kan zijn; 
● dat Stichting POLKA een zichtbare en aantrekkelijke organisatie voor nieuwe vrijwilligers 

of deelnemers is; 
● dat de vrijwilligers zich gewaardeerd, betrokken, veilig en thuis voelen; 
● dat de vrijwilligers volgens de Gedragscode (zie Bijlage III) handelen en de 

omgangsregels kunnen toepassen; 
● dat de vrijwilligers actief zijn en voor/in Stichting vrijwillig (willen) blijven werken; 
● de kennis en expertise van vrijwilligers ten volle te benutten; 
● dat de vrijwilligers ontwikkelingskansen krijgen door middel van scholing, 

deskundigheidsbevordering, talentontwikkeling met perspectief in vrijwilligerswerk en 
een uitdagende functie-inhoud; 

● dat de vrijwilligers zich verantwoordelijk voelen voor eigen inzet;  
● dat de vrijwilligers de doelstellingen, visie en missie van de organisatie kennen. 

 
Dit vrijwilligersbeleid is van toepassing op alle vrijwilligers die binnen Stichting POLKA 
werkzaam zijn. 

1.2. Visie van vrijwilligerswerk 
Stichting POLKA gelooft in een inclusieve samenleving, waarin iedereen mag en kan meedoen 
op zijn of haar eigen manier, waarin actieve burgers elkaar weten te vinden en elkaar ook hulp 
en zorg durven te vragen en willen bieden. Zo'n samenleving bestaat niet vanzelfsprekend. 
Soms hebben burgers een tekort aan informatie of vaardigheden om soepel sociaal mee te 
kunnen doen. Soms ontbreken maatschappelijke verbanden, die houvast zouden kunnen 
geven. De bovengenoemde aspecten zijn vaak duidelijk zichtbaar bij nieuwkomers of bij 
migrantengroepen. Daarom wil Stichting POLKA aan Poolse vrouwen en de lokale 
samenleving concrete handvatten bieden om (zoveel mogelijk) zelfredzaam en samen 
redzaam te kunnen worden en blijven.  
 
Stichting POLKA heeft als doel de verbetering en versterking van de positie van de Poolse 
vrouwen en het bevorderen van hun maatschappelijke participatie, arbeidsparticipatie, 
economische zelfstandigheid en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande 
verband houdt opdat de Poolse gemeenschap actiever, veerkrachtiger en weerbaarder wordt 
en een betere en snelle integratie in de lokale samenleving plaatsvindt.  
 
Wij vinden het belangrijk dat Poolse vrouwen hierin zelf hun verantwoordelijkheid kunnen 
nemen en hun eigen talenten kunnen ontplooien. Het vrijwilligerswerk in Stichting POLKA 
biedt kansen aan mensen die (maatschappelijk) actief in de samenleving willen staan. Wij 
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willen onze vrijwilligers goed informeren over de taken en werkzaamheden die van hen 
verwacht worden. Wij vinden het van belang dat al onze vrijwilligers op de hoogte zijn van 
onze gedragscode, missie en visie en deze uiteraard ook naleven. De vrijwilliger is net als de 
medewerker een essentieel onderdeel van de organisatie. Het is dankzij de vrijwilligers dat 
Stichting POLKA zo’n uitgebreid programma aan activiteiten en projecten kan bieden. Hun 
enthousiasme en betrokkenheid maakt hen de motor van onze organisatie. 

1.3. Definitie van vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie. Overheidsinstanties hanteren de volgende 
definitie: ‘’Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en 
onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’’. 

● Onverplicht betekent dat de vrijwilliger er in vrijheid voor kiest om bepaalde 
werkzaamheden op zich te nemen. Dit betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid. 
Het kiezen voor vrijwilligerswerk brengt verplichtingen met zich mee.  

● Onbetaald betekent dat er geen materiële beloning of betaling staat tegenover het werk 
dat door vrijwilligers wordt verricht. Het vrijwilligerswerk is een ondersteuning van het 
werk dat verricht wordt door beroepskrachten, maar niet ter vervanging hiervan.  

1.4. Uitgangspunten voor vrijwilligerswerk bij Stichting POLKA 
● de vrijwilligers worden gezien als volwaardig onderdeel van de Stichting met eigen 

verantwoordelijkheden;  
● de vrijwilligers werken binnen geldende huisregels welke zijn vastgelegd;  
● de vrijwilligers werken onder leiding en toezicht van een coördinator /begeleider;  
● de vrijwilligers zijn betrokken en enthousiast, werken voor hun plezier, het 

vrijwilligerswerk moet zinvol zijn;  
● de vrijwilligers onderschrijven de missie, visie en doelstelling van de Stichting;  
● de vrijwilligers zijn onbetaalde krachten.  

1.5. Positie van vrijwilligers 

1.5.1. Onderscheid betaalde krachten en vrijwilligers 
Binnen Stichting POLKA bestaat een duidelijk onderscheid tussen beroepskrachten en 
vrijwilligers. Beroepskrachten zijn allen, die vanuit een betaalde functie werkzaamheden 
verrichten voor de organisatie. Beroepskrachten worden aangesteld op basis van hun door 
opleiding en ervaring verkregen kennis en vaardigheden. Professionals zijn 
eindverantwoordelijk voor het uitvoeren en verantwoorden van het beleid en strategische en 
tactische plannen. Zij bieden ook de garantie op continuïteit voor de organisatie. Vrijwilligers 
zijn allen, die vanuit betrokkenheid met de organisatie, uit eigen keuze, onbetaalde 
werkzaamheden verrichten voor Stichting POLKA. Vrijwilligers worden geplaatst op basis van 
hun interesses, competenties en motivatie. Beide groepen hebben eigen taken en 
verantwoordelijkheden. De eindverantwoordelijkheid voor het werk van de vrijwilliger ligt bij 
de aangewezen beroepskracht/algemeen coördinator , c.q. bestuur.  

1.5.2. De vrijwilligerswerk- en projectgroepen/clusters 
Stichting POLKA is een organisatie die verschillende uitdagingen aangaat en die rond diverse 
thema's werkzaam is. Daarom kan de organisatie verschillende werk- en projectgroepen 
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opstarten, verderzetten en beëindigen. Het personeel en het bestuur worden ondersteund 
door vrijwilligerswerk- en projectgroepen die in diverse clusters werken.  
 
Een werkgroep/cluster wordt opgericht voor een langere periode en is bij oprichting bedoeld 
voor onbepaalde duur. Deze werkgroepen/clusters zijn vooral gericht op de inhoudelijke 
werking, dagelijkse handelingen die Stichting POLKA tot zich neemt en organisatie van 
wekelijkse/ kleinschalige activiteiten op de vaste locatie of daarbuiten. Enkele voorbeelden 
zijn communicatie (onderhoud social media en website), bijeenkomsten en webinars of 
organisatie van de cultuur gerelateerde uitjes en andere kleinschalige activiteiten. 
 
Projectgroepen worden in het leven geroepen bij grotere projecten én voor een bepaalde 
duur. Voor Stichting POLKA zijn dit bijkomende activiteiten die los van de basiswerking 
worden georganiseerd.  
 
Vrijwilligers hebben verschillende motieven, wensen en behoeften als het gaat om 
vrijwilligerswerk bij onze organisatie. Het beleid is erop gericht om hen allemaal tot hun recht 
te laten komen. Om dit eenvoudiger te maken zijn de vrijwilligers verdeeld in groepen, die een 
aantal homogene motieven en kenmerken hebben. Hierbij hun verdeling naarmate hun 
betrokkenheid :  

1.5.2.1. Incidentele vrijwilliger 
Incidentele vrijwilligers zijn vrijwilligers die eenmalig of een enkele keer meehelpen bij de 
uitvoering van een activiteit, maar niet met regelmaat. Hun motieven voor vrijwilligerswerk zijn 
meestal sociaal van aard en komen voort uit een wens om hun vrije tijd nuttig en zinvol te 
besteden. Daarnaast gaat het om een diversiteit aan vrijwilligers die zich heel specifiek 
verbindt aan een concrete opdracht of activiteit die aansluit bij hun interesse of talent.  

1.5.2.2. Reguliere vrijwilliger 
Reguliere vrijwilligers zijn vrijwilligers die vanuit hun intrinsieke motivatie op eigen initiatief 
vrijwilligerswerk voor onbepaalde of bepaalde tijd doen. De reguliere vrijwilligers bij Stichting 
POLKA houden zich bezig met de feitelijke uitvoering van hun taakgebieden en hebben 
begeleiding en aansturing nodig waarbij duidelijke definitie van taken en meer toezicht op de 
uitvoering ervan essentieel zijn. Zij doen het vrijwilligerswerk om hun talenten ontdekken of 
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en meer voldoening in hun leven te krijgen. In de eerste 
twee maanden van haar/zijn werkzaamheden (oriëntatieperiode) heeft deze vrijwilliger een 
status van aspirant-vrijwilliger.  

1.5.2.3. Coördinerende/ondernemende vrijwilliger (clustercoördinator)  
Dit zijn vrijwilligers die geregeld als vrijwilliger optreden en deelnemen aan de activiteiten en 
daarnaast ook een coördinerende en ondernemende rol op zich nemen in het proces. De 
coördinatoren van Stichting POLKA zijn rolmodellen voor andere vrijwilligers en hebben als 
missie de rest van de vrijwilligersgroep te stimuleren om nieuwe stappen in hun leven durven 
te zetten en verantwoordelijkheid op zich nemen. Zij leggen gemakkelijk contacten met 
anderen en ook met lokale organisaties en instanties. Daarnaast is de coördinerende 
vrijwilliger het eerste aanspreekpunt voor reguliere of incidentele vrijwilligers. 
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1.5.2.4. Vrijwilligerscoördinator1 
Vrijwilligerscoördinator werkt nauw met de algemeen coördinator van de Stichting en 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid.  

1.5.2.5. Bestuurlijke vrijwilliger 
De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur voor zover uit de wet niet anders 
voortvloeit. Het bestuur van Stichting POLKA bestaat ook uit vrijwilligers. Het bestuur is belast 
met het besturen van de Stichting. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol en is 
verantwoordelijk voor de grotere strategische beslissingen. Zij besturen op hoofdlijnen en zijn 
eindverantwoordelijk voor een goede organisatie. 

1.6. Rechten en plichten van de vrijwilligers  
Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

1.6.1. Rechten van de vrijwilligers 
De vrijwilliger heeft het recht op: 

▪ een goede kennismakings- en inwerkperiode met begeleiding (zie ook punt 3); 
▪ informatie, overleg en scholing voor zover gewenst en noodzakelijk in het kader van 

het goed kunnen uitvoeren van het vrijwilligerswerk; 
▪ dezelfde respectvolle bejegening als het personeel; 
▪ de verzekering van de Haagse Polis Haagse-Polis.pdf (pepdenhaag.nl);  
▪ attenties en eventuele vrijwilligers/onkostenvergoedingen zoals beschreven in het 

vrijwilligersbeleid (zie punt 3.5.5 en 3.5.6); 
▪ zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens en privacy van de vrijwilliger; 
▪ activiteiten die bevorderend zijn voor de algehele sfeer en onderlinge 

verstandhouding.  
▪ bijdrage leveren aan het ontwikkeling van de activiteitenplannen en de inhoud ervan. 

1.6.2. Plichten van de vrijwilligers 
De vrijwilliger heeft de plicht om: 

▪ zich te conformeren aan het Vrijwilligersbeleid, de Gedragscode (Bijlage III) en de 
Huisregels (Bijlage IV) van Stichting POLKA; 

▪ zorg dragen voor de goede naam van de Stichting en haar waardige 
vertegenwoordiging en er niet tegen optreden zowel tijdens de samenwerking als na 
de beëindiging ervan. Wij vragen van de vrijwilligers dat ze de visie van Stichting 
POLKA onderschrijven en dat ze ook tegenover derden loyaal aan de Stichting en 
een visitekaartje van de organisatie zijn. 

▪ zich te onthouden van mededelingen aan derden omtrent zaken die hem/haar uit 
zijn/haar positie als vrijwilliger bekend geworden zijn, zowel over (het bestuur van) de 
Stichting, haar medewerkers als de mede-vrijwilligers en activiteiten deelnemers. 
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst. 

▪ de vooraf afgesproken taken uit te voeren;  
▪ bij verhindering dit tijdig te melden; verhindering van de 

projectuitvoering/taakuitvoering  minimaal 24 uur van te voren te melden; 

 
1 Afhankelijk van het toekennen van de subsidie, de omgang van de verantwoordelijkheden en het 
aantal uur per week die nodig is om de afgesproken taken uit te voeren kan dit, in overleg met het 
bestuur, een betaalde functie worden. 
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▪ melding te doen van incidenten, bij de desbetreffende verantwoordelijke, algemeen 
of vrijwilligerscoördinator; 

▪ bescherming van het eigendom van de Stichting, medevrijwilligers en activiteiten 
deelnemers en het zorgvuldig erom omgaan inclusief het intellectuele eigendom van 
de organisatie. Na het einde van de samenwerking is de vrijwilliger verplicht om alle 
materialen, informatie en andere materialen die verband houden met de activiteiten 
van de organisatie over te dragen aan de clustercoördinator en deze van hun 
elektronische apparaten te verwijderen. 

▪ integriteit te tonen; dat wil zeggen dat de vrijwilliger eerlijk en oprecht is (zegt wat 
hij/zij doet en doet wat hi/zij zegt) en integer handelt. Dat betekent dat zij/hij de taken 
binnen haar/ zijn functie zorgvuldig en volgens de geldende normen en waarden 
uitvoert. 

2. WERVING, SELECTIE, INTRODUCTIE EN BEËINDIGING 

2.1. Binnenhalen/ Werving en selectie 
Stichting POLKA werft verschillende typen vrijwilligers, van structurele tot incidenteel of 
eenmalige inzet. Naast de groep incidentele en eenmalig vrijwilligers wil de Stichting zo veel 
mogelijk vrijwilligers aan zich verbinden voor een structurele of langdurige inzet, afhankelijk 
van de beschikbare projecten en vrijwilligersfuncties. Wij richten ons op mensen die op grond 
van (levens)ervaring, kennis, kunde en sociale betrokkenheid onze projecten willen 
ondersteunen, maar ook mensen die zich juist willen ontwikkelen en zich willen inzetten om 
missie en visie van Stichting POLKA te promoten/bevorderen. Dit heeft gevolgen voor de 
werving, selectie, training en begeleiding van vrijwilligers. Stichting POLKA probeert in te 
spelen op de wensen en behoeftes van vrijwilligers en hen te ondersteunen om persoonlijke 
doelen te behalen. Het vinden en binden van vrijwilligers blijft een continu proces. Werving is 
in feite een telkens terugkerende activiteit om het vrijwilligersbestand op peil te houden. 

2.1.1. Wervingskanalen 
De wervingskanalen van Stichting POLKA in volgorde van het meeste bereik: 
▪ mond tot mond reclame (huidige vrijwilligers bevelen POLKA aan bij hun vriendinnen, 

kennissen of deelnemers van activiteiten); 
▪ via social media (b.v. Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube); 
▪ op locatie in het wijkcentrum en in de wijk tijdens regelmatige bijeenkomsten die 

Stichting POLKA organiseert en tijdens activiteiten in de stad waarbij Stichting 
POLKA betrokken is; 

▪ via eigen website van Stichting POLKA en  via vrijwilligerswerk platforms (b.v. 
denhaagdoet.nl. NLvoorelkaar.nl, vrijwilligersvacaturebank.nl, deedmob.com, 
vrijwilligerspunt.nl, NOV.nl, NLdoet); 

▪ via eigen maandelijkse nieuwsbrieven die naar de abonnees via e-mail gestuurd 
worden; 

▪ via flyers/ folders op relevante plaatsen uit te delen zoals: bibliotheken, wijk- en 
buurthuizen, “Poolse” winkels, scholen, kerken, administratiekantoren; 

▪ via vrijwilligersorganisaties en partner organisaties (waarin MBO-Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen) in land, stad en wijk (b.v.b. PEP, PPW, Kreda, CJG, 
DenHaagDivers.nl, TNP,  etc.); 

▪ tijdens open dagen van Stichting POLKA en vrijwilligersmarkten; 
▪ via posters in de wijk en op specifieke locaties (o.a. bij sportverenigingen en culturele 

instellingen waarin Poolse gemeenschap komt, fysio, arts); 
▪ via media (wijkkranten en in huis-aan-huisbladen, lokale radio/ TV, 

informatieplatforms  niedziela.nl, polonia.nl ); 
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▪ anders: in overleg. 

2.1.2. Selectieprocedure en selectiecriteria 
Voor Stichting POLKA zijn de vrijwilligers van belang en zonder hen zal de Stichting haar 
doelstellingen niet kunnen behalen; vrijwilligers verrichten bij Stichting POLKA de meest 
uitlopende taken. De vrijwilligers hebben bij organisatie een grote mate van zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid met betrekking tot het vormgeven van de activiteit en het begeleiden 
van deelnemers. De groep van vrijwilligers van Stichting POLKA is zeer gevarieerd en wat 
vrijwilligers doen hangt af van hun eigen interesse, beschikbare tijd, deskundigheid, 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Essentieel hierbij is om voor alle 
vrijwilligerswerkzaamheden die voorhanden zijn, de 'juiste' vrijwilliger aan te trekken. Te 
weten, degenen die het best in staat zijn om op grond van hun ervaring, kennis en kunde 
bepaalde werkzaamheden op zich te nemen en uit te voeren, dan wel diegenen die bereid zijn 
hun nog beperkte ervaring, kennis en kunde te vergroten. Dit is de beste garantie voor 
kwalitatief goede uitkomsten. In principe kan iedereen bij Stichting POLKA als vrijwilliger aan 
de slag. Dat iedereen welkom is, betekent niet dat iedereen past binnen de organisatiecultuur 
en bij de andere al actieve vrijwilligers. Daarom hanteert Stichting POLKA algemene 
selectiecriteria. De Stichting verwacht van al haar vrijwilligers:  

▪ dat de vrijwilliger begrijpt dat vrijwilliger zijn niet inherent staat aan vrijblijvend, maar 
juist ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt; 

▪ dat de vrijwilliger heeft een open en vriendelijke houding tegenover de anderen en is 
bereid om dingen (indien nodig) te leren; 

▪ dat zij bereidheid hebben om hun tijd en energie in de Stichting te investeren;  
▪ dat zij de visie en doelstelling van de Stichting onderschrijven;  
▪ dat zij de Gedragscode (zie Bijlage III) ondertekenen en zich hieraan houden;  
▪ dat zij het Registratieformulier (zie Bijlage I) invullen;  
▪ dat zij afspraken nakomen;  
▪ dat zij zich voor een bepaalde project of periode verbinden aan de Stichting en 

afhankelijk van de functie een minimumeis 4 uren per maand en maximum eis 6 
uren per week (24 uren per maand) aan inzet uren voldoen. Voor overschrijding van 
het maximum aantal uren per week (in het geval van speciale projecten) is een 
aparte toestemming van de algemeen coördinator nodig; 

▪ dat er bereidheid is tot samenwerking en overleg;  
▪ dat zij beschikken over de gezochte kwaliteiten en vaardigheden of bereid en in staat 

zijn die aan te leren; 
▪ dat zij leiding accepteren, mits deze op de juiste wijze wordt gegeven; 
▪ dat zij aanwezig is bij de maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten (ten minste één keer 

per twee maanden). Dit naast de minimum inzet van 4 uren per maand die voor het 
uitvoeren van de reguliere taken van de vrijwilliger bedoeld zijn. 
 

Van de coördinerende vrijwilliger wordt ook verwacht:  
▪ actieve betrokkenheid  
▪ coördinerend en delegerend vermogen  
▪ zelfstandigheid  
▪ uitdragen van de doelstelling van de organisatie of cluster 
▪ kunnen beschikken over een computer, basisvaardigheden van een computer en e-

mails kunnen versturen en ontvangen. 
Naast deze algemeen geldende selectiecriteria kunnen per werksoort specifieke 
vaardigheden gevraagd worden. 
 
Wanneer een vrijwilliger zich spontaan of naar aanleiding van wervingsactiviteiten aanmeldt, 
wordt er een kennismaking en selectieprocedure gestart. Bij het selecteren van nieuwe 
vrijwilligers gebruiken wij eigen ‘profielschetsen vrijwilligers’ (zie Bijlage IX) en selectiecriteria 
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zoals: motivatie, betrokkenheid, communicatie, beschikbaarheid, kennis en ervaring van 
aspirant- vrijwilliger.  

2.2. Aanmelding vrijwilliger en kennismakingsgesprek/ intakegesprek 
Geïnteresseerden worden verzocht het Registratieformulier (Bijlage I) die op de site van 
Stichting POLKA staat te verzenden met informatie over zijn/haar gegevens en motivatie. Het 
eerste contact na aanmelding van een geïnteresseerde vrijwilliger is meestal met de 
vrijwilligerscoördinator die verstrekt informatie over de organisatie en het vrijwilligerswerk en 
vraagt naar de achtergrond van de vrijwilliger en haar/zijn motivatie (zie selectiecriteria punt 
2.1.2). Tijdens het gesprek wordt er ook aandacht besteed aan de uitleg van de visie van 
Stichting POLKA, verwachtingen ten aanzien van de werkzaamheden, inzet en 
verantwoordelijkheid, de begeleiding en training van vrijwilligers, de motivatie en 
verwachtingen van de vrijwilliger zelf en de praktische zaken zoals onkostenvergoeding, 
oriëntatieperiode en de vrijwilligersovereenkomst. Verwachtingen over en weer ten aanzien 
van taken, activiteiten en de persoonlijke klik staan centraal tijdens dit gesprek.  
 
De gegevens van de aspirant-vrijwilliger en alle aantekeningen van het gesprek, worden 
opgenomen in het Kennismakingsgesprekformulier (Bijlage II). Als beide partijen 
overeenkomen, wordt er een afspraak gemaakt over de mogelijke startdatum. Op basis 
daarvan maakt de vrijwilligerscoördinator samen met de nieuwe aspirant-vrijwilliger een keuze 
welk cluster het best passend is. De vrijwilligerscoördinator neemt vervolgens contact op met 
de buddy-vrijwilliger en de coördinator van het beoogde cluster en deelt de bevindingen van 
het gesprek.  

2.3. Oriëntatieperiode  
De nieuwe aspirant-vrijwilliger zal als oriëntatieperiode twee maanden meelopen/meedoen 
met de werkzaamheden, zodat zowel Stichting POLKA als de vrijwilliger kunnen bekijken of 
dit de juiste plaats is binnen onze organisatie. Tijdens de activiteiten bekijkt de 
clustercoördinator of buddy-vrijwilliger hoe de inzet van de nieuwe vrijwilliger verloopt en 
koppelt dit terug aan de vrijwilligerscoördinator. Bij wederzijds goedvinden wordt na de 
oriëntatieperiode de overeenkomst toegestuurd /besproken/aangeboden en getekend en kan 
de vrijwilliger volledig aan de slag. Als Stichting POLKA wordt benaderd door mensen die zich 
nog oriënteren op vrijwilligerswerk of die zelf een concreet aanbod hebben, dan bespreekt de 
vrijwilligerscoördinator met hen de mogelijkheden en openstaande vrijwilligersfuncties. In veel 
gevallen kan een aanbod worden aangepast of kan een vrijwilligersfunctie worden gecreëerd. 

2.4. Aannemen vrijwilliger 
Als na twee maanden van oriëntatieperiode overeenstemming wordt bereikt en besproken 
ontvangen aspirant-vrijwilliger een Vrijwilligersovereenkomst (Bijlage V). Deze wordt 
opgesteld en verzonden door de vrijwilligerscoördinator. Hierin is vastgelegd wat de 
werkzaamheden van de vrijwilliger zijn en onder welke voorwaarden hij dat doet. Met het 
ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst geven beide partijen aan dat ze zich aan 
elkaar willen verbinden. De getekende overeenkomst moet uiterlijk 1 maand na ontvangst in 
het bezit zijn van de vrijwilligerscoördinator. De gegevens hieruit worden ingevoerd in onze 
vrijwilligersadministratie. Voor incidentele vrijwilligers wordt geen afzonderlijke 
vrijwilligersovereenkomst afgesloten. 
 
Na acceptatie/ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst registreert de Stichting alle 
gegevens die daar staan. De registratie is alleen voor intern gebruik bestemd en de gegevens 
worden niet aan derden verstrekt tenzij de wet dat vereist. 
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2.5. Inwerken 
Doel van een introductie en inwerkperiode is een nadere kennismaking van de vrijwilliger met 
het werk, de andere vrijwilligers en beroepskrachten en met de Stichting in het geheel. Een 
goede introductieperiode vormt de basis voor een prettige verhouding tussen de vrijwilliger 
en de organisatie.  
 
Tijdens de oriëntatieperiode van twee maanden werkt de aspirant-vrijwilliger niet zelfstandig, 
maar loopt/werkt mee met de ervaren buddy-vrijwilliger en wordt begeleid door hem of de 
coördinator van het cluster. De algemeen en vrijwilligerscoördinator zijn altijd aanspreekbaar 
voor persoonlijke vragen en bij conflicten met anderen. De begeleiding richt zich in het 
bijzonder op het welzijn van de vrijwilliger en op de wijze van functioneren binnen de 
organisatie. Ook biedt dit een mogelijkheid om te praten over persoonlijke ideeën en wensen 
voor de toekomst. Bij de begeleiding staat centraal dat de vrijwilliger wordt gestimuleerd en 
ondersteund bij de uitvoering van de taken. In deze periode maakt de aspirant-vrijwilliger 
kennis met zijn collega’s, de deelnemers en de taken. De buddy-vrijwilliger heeft in deze 
situatie een ondersteunende rol. 

2.6. Afwijzen vrijwilliger 
Wanneer een kandidaat-vrijwilliger wordt afgewezen, wordt deze hiervan persoonlijk op de 
hoogte gebracht door de vrijwilligerscoördinator van de organisatie. 

2.7. Beëindiging van de samenwerking met vrijwilliger 

2.7.1. Exitgesprek 
Zowel de vrijwilliger als de Stichting kunnen de samenwerking beëindigen. In de 
vrijwilligersovereenkomst wordt een opzegtermijn afgesproken die voor beide partijen geldt.  
 
Er kunnen verschillende redenen zijn voor een vrijwilliger om te stoppen met het 
vrijwilligerswerk. Wanneer de vrijwilliger het initiatief neemt om de samenwerking te 
beëindigen, is het voor de organisatie van belang de beweegredenen hiervoor te kennen. 
Hiervoor wordt een eindgesprek met de vertrekkende vrijwilliger gevoerd. De 
vrijwilligerscoördinator neemt hiertoe het initiatief. In dit gesprek komen de redenen van 
vertrek en eventuele aandachtspunten voor de organisatie aan bod (zie Bijlage VII: 
Exitgesprek formulier). Deze gegevens worden gebruikt om het vrijwilligersbeleid te evalueren 
over de inzet van vrijwilligers (zoals de in- en uitstroom). 
 
Wanneer het initiatief bij de Stichting ligt, dient dit goed beargumenteerd te gebeuren. Bij 
fouten of misverstanden zal Stichting POLKA deze zo mogelijk rechtzetten om herhaling te 
voorkomen. Er wordt ten allen tijde gestreefd naar een zo positief mogelijke beëindiging, 
zodat alle partijen tevreden zijn en gepaste oplossingen worden gezocht. 
Indien door één van de partijen zodanig ernstige handelingen zijn verricht dat in redelijkheid 
van de andere partij niet gevraagd kan worden de samenwerkingsafspraken nog langer in 
stand te houden of als een geschil niet kan worden opgelost, kan de samenwerking per direct 
worden beëindigd. 

2.7.2. Getuigschrift 
Het is mogelijk dat de vrijwilliger na beëindiging van de werkzaamheden een Getuigschrift 
(Bijlage VIII) of referentie ontvangt. Deze wordt opgesteld door de vrijwilligerscoördinator in 
samenspraak met de algemeen coördinator of clustercoördinator. 
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2.7.3. Nazorg 
Een actieve vrijwilliger die tenminste een jaar bij de Stichting werkzaam was en vertrekt 
verdient dat Stichting POLKA op gepaste wijze aandacht schenkt aan zijn vertrek. Daardoor 
zal hij met een goed gevoel vertrekken en zich eerder positief over Stichting POLKA uitlaten. 
De vorm van de afscheid is afhankelijk van de functie en de reden van vertrek en hoe lang 
iemand een vrijwilliger is geweest. Iedereen die zich enige tijd heeft ingezet als vrijwilliger bij 
Stichting POLKA ontvangt als dank voor zijn inzet en betrokkenheid een geschenk namens 
de organisatie. Dit kan zijn:  

▪ bedankkaartje; 
▪ afscheidsetentje met vrijwilligers; 
▪ cadeaubon t.w.v. € 10; 
▪ boek; 
▪ een bos bloemen etc. 

3. VRIJWILLIGERS BOEIEN, BINDEN EN BEHOUDEN 

3.1.  Begeleiding 
Vrijwilligers hebben behoefte aan en recht op goede begeleiding. Begeleiding is een soort 
inhoudelijke beloning. Het helpt ook de vrijwilliger zich te ontwikkelen en is erg belangrijk voor 
het gevoel erbij te horen en onderdeel uit te maken van het team en organisatie. In Stichting 
POLKA deze begeleiding richt zich op de uit te voeren taak, maar ook op de persoon van de 
vrijwilliger. 
De algemeen en clustercoördinatoren bieden begeleiding aan de vrijwilliger. Deze begeleiding 
bevat de volgende elementen: 

● het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat hij/zij het werk met 
plezier verricht (persoonsgerichte begeleiding) 

● het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat hij/zij in staat is 
zijn/haar taak adequaat uit te voeren (taakgericht begeleiding) 

● indien van toepassing biedt Stichting POLKA scholing aan. 

3.2. Aanspreekpunt  
Voor de incidentele, aspirant- en reguliere vrijwilligers zijn de clustercoördinatoren én de 
vrijwilligerscoördinator de aanspreekpunt voor de vrijwilliger. De algemeen coördinator is de 
aanspreekpunt voor de vrijwilligerscoördinator en de clustercoördinatoren. 

3.3. Voortgang en evaluatie 
Op basis van de functie, werkfrequentie en behoefte wordt er een voortgangsgesprek 
ingepland, in een gelijkwaardige sfeer, waarin de vrijwilliger centraal staat. Het gesprek is voor 
beide partijen zinvol. Voor de vrijwilliger is er aandacht voor zijn werk, maar ook zijn 
persoonlijke situatie. Ook kan de vrijwilliger in dit gesprek over zijn ervaringen spreken, 
problemen aankaarten en ambities kenbaar maken. Voor de Stichting levert dit gesprek 
informatie op, zowel over de dagelijkse gang van zaken als over de persoon zelf. De voortgang 
en het evaluatiegesprek vindt om de 12 maanden plaats of als de vrijwilliger of coördinator 
dit wenst, en in ieder geval tenminste 1 keer per jaar en wordt door de vrijwilligerscoördinator 
gehouden (zie Bijlage VI). 
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3.4. Deskundigheidsbevordering en doorontwikkeling 
Persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers is erg belangrijk voor onze organisatie. Daarom 
worden de vrijwilligers gestimuleerd hun eigen expertise en vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Stichting POLKA vindt het ook belangrijk om vrijwilligers goed voor te bereiden 
op hun vrijwilligerswerk en ze de ruimte te geven om zelf te laten aangeven of ze zich nog 
ergens in willen ontwikkelen. Bij de intake is daarom al aandacht voor 
deskundigheidsbevordering. Soms heeft een vrijwilliger zelf al een leerdoel. Om ervoor te 
zorgen dat niemand onvoorbereid op pad gaat, biedt Stichting POLKA kosteloos diverse 
soorten scholingen aan: 
 

i. Het hele jaar door organiseert de Stichting workshops, trainingen en lezingen, die 
aangeboden worden door organisaties, bedrijven en zzp’ers. Soms creëert Stichting 
POLKA ook zelfstandig de scholing op de behoeftes van eigen organisatie.  
 

ii. De vrijwilligers van Stichting POLKA worden regelmatig gestimuleerd om gebruik te 
maken van het scholingsprogramma van diverse organisaties in Den Haag of online 
en van Vrijwilligers Academie op de Haagse vrijwilligersplatform Den Haag Doet. De 
vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk om de vrijwilligers op de hoogte te stellen 
van recente aanbod van Vrijwilligers Academie en aanbod van andere landelijke en 
lokale organisaties.  
 

iii. Soms stelt Stichting POLKA scholing ook verplicht voor bepaalde vrijwilligerstaken.  
 

iv. Er is ook ruimte om nieuwe dingen te leren en te groeien in taken die nu nog 
‘onbereikbaar’ lijken. De Stichting staat open voor wensen en behoeftes van de 
vrijwilligers en speelt daar graag op in d.m.v. het aanpassen van de persoonlijke 
begeleiding of door het verlenen van bepaalde (extra) faciliteiten. Vooral vrijwilligers 
die hun vrijwilligerswerk zien als opstap naar reguliere arbeid of hun emancipatie en 
zelfredzaamheid te vergroten kunnen rekenen op ruimte en aandacht voor hun 
persoonlijke ontwikkeling. Elk jaar kunnen de vrijwilligers zich opnieuw uitspreken over 
hun taken tijdens de jaarlijkse evaluatie. Vrijwilligers kunnen te allen tijde eigen ideeën 
inbrengen (voor nieuwe activiteiten of voor wijzigingen in bestaand beleid). Bij de 
uitwerking van die ideeën worden zij als eerste betrokken, zodat het ook daadwerkelijk 
hun ‘eigen idee’ blijft. 
 

v. Ook kan een vrijwilliger leren van andere vrijwilligers door bijvoorbeeld het deelnemen 
aan het workshopaanbod die voorbereid is door vrijwilligers van de Stichting en 
gericht is op alle deelnemers aan activiteiten van POLKA. Deze activiteiten zijn niet 
nodig voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk, maar kunnen wel van belang zijn 
voor een persoonlijke groei en ontwikkeling van de vrijwilliger. Voor deze reden wordt 
aan alle vrijwilligers van POLKA een keer per jaar een voucher aangeboden voor het 
gratis deelnemen aan 5 workshops naar keuze. 
 

vi. Om de deskundigheidsbevordering extra te verstrekken worden ook regelmatig 
inhoudelijke vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd met als doel de laatste 
ontwikkelingen binnen de organisatie te bespreken, onderling contacten tussen de 
vrijwilligers te behouden, de uitwisseling van de ervaringen te faciliteren en scholing 
aan te bieden. Deze bijeenkomsten zijn niet verplicht maar aangezien het belang ervan 
wordt er dringend geadviseerd om hieraan deel te nemen. 
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3.5. Waardering / Beloning 
Stichting POLKA is elke vrijwilliger dankbaar voor de geleverde inspanningen en laat dit 
geregeld blijken. Een belangrijke voorwaarde hier is dat de inzet van de vrijwilligers herkent 
en erkent is. Wij vinden het heel belangrijk dat onze vrijwilligers de aandacht krijgen die ze 
verdienen. Een vriendelijk praatje, interesse tonen, denken aan verjaardagen en andere 
belangrijke gebeurtenissen in het leven van de vrijwilliger zijn enkele voorbeelden die maken 
dat de vrijwilliger zich ‘gezien’ voelt en dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel. Het 
versterkt in grote mate de betrokkenheid van de vrijwilliger bij de Stichting, vermindert de 
vrijblijvendheid en geeft het gevoel dat de vrijwilliger deel uitmaakt  van het geheel. Naast 
persoonlijke aandacht hebben we een aanvullend aanbod om vrijwilligers te belonen en 
waarderen voor hun inzet. We geloven dat we, zeker met structurele vrijwilligers, een binding 
aangaan voor langere tijd die voor zowel de organisatie als de vrijwilliger iets oplevert en 
streven ernaar met onderstaand aanbod de betrokkenheid en het teamgevoel te vergroten.  
 
Bij Stichting POLKA hanteren wij volgende immateriële en materiële waarderingen: 

3.5.1. Uitgestelde beloning  
in de vorm van bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, trainingen of workshops, maar ook 
in begeleiding en scholing; 

3.5.2. Vrijwilligersplek aanbieden  
waar iemand optimaal kan ‘zijn en zich ontwikkelen’ om zodoende de vrijwilliger in zijn kracht 
te zetten; 

3.5.3. Interne vacatures 
Vrijwilligers worden als eerst geattendeerd op en kunnen solliciteren naar interne vacatures 
van Stichting POLKA; 

3.5.4. Projecten realiseren 
Vrijwilligers en professionals krijgen binnen Stichting POLKA ruimte om hun eigen ideeën te 
realiseren door middel van nieuwe projecten zelf te ontwikkelen en uitvoeren mits deze 
overeenkomen met missie, lange termijn visie en de doelstellingen van de Stichting. Het 
realiseren van zulke projecten gaat meestal gepaard met het zoeken en vinden van geschikte 
bronnen van financiering ervan en kan gerealiseerd worden door middel van o.a. 
fondsenwerving, sponsoring of crowdfunding. In het algemeen, geldt de volgende regel: 
degene die het projectvoorstel schrijft én de fondsen binnenhaalt heeft dan ook recht op het 
uitvoeren van een of meerdere specifieke (betaalde) taken binnen het project en de 
vergoeding die eraan gekoppeld is. Dit onder drie voorwaarden: 

i. de expertise en ervaring van de initiator van het project doen daar recht op 
ii. de vergoeding die eraan gekoppeld wordt is opgenomen in de definitieve begroting 

en valt binnen het toegewezen budget 
iii. zowel het schrijven van het project als de fondsenwerving gebeurt in overeenkomst 

en onder de toestemming van de algemeen coördinator en het bestuur van de 
Stichting.  

 
De specifieke (betaalde) taken die onder deze regeling vallen kunnen o.a. projectleiding, 
projectcoördinatie of evaluatie van het project door middel van een onderzoek zijn. 
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In het geval degene die het project naar de organisatie brengt niet de capaciteit heeft of om 
een andere reden het niet kan uitvoeren, wordt de vacature altijd eerst intern aangeboden 
alvorens deze open te stellen voor iedereen van buitenaf wereld. 

3.5.5. Vieringen en attenties 
 

i. De Dag van de Vrijwilliger en de Vrijwilliger van het Jaar: elk jaar op 7 december wordt 
de internationale dag van de vrijwilliger gevierd. Op deze dag worden vrijwilligers 
bedankt en in het zonnetje gezet door Stichting POLKA door ze te huldigen of te 
onderscheiden. Zij zijn er over geïnformeerd op social media, via persoonlijke bericht 
en/of er wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke en nationale compagnies die 
vrijwilligers in zonnetje zetten. Ook wordt er op die dag - na (democratische) 
nominaties en verkiezingen - de Vrijwilliger van het Jaar van Stichting POLKA bekend 
gemaakt; 

 
ii. Vrijwilligersfeest/uitje 

Ten minste een keer per jaar (mits het budget dit toestaat) wordt er voor vrijwilligers 
van POLKA een feestelijk evenement of vrijwilligersborrel georganiseerd waarin alle 
vrijwilligers die zich meerdere malen hebben ingezet dat jaar worden uitgenodigd; 
 

iii. Verjaardag en andere heugelijke gebeurtenissen 
Reguliere vrijwilliger ontvangt een schriftelijk verjaardagskaart en wenskaart voor 
Kerstdagen en Paasdagen. Ook wordt er aandacht besteed aan ingrijpende 
gebeurtenissen in het leven van de vrijwilliger. Met kerst ontvangt de vrijwilliger een 
attentie. 
 

iv. Pluimen 
De gemeente Den Haag geeft Haagse vrijwilligers jaarlijks een aantal punten (credits). 
Hiermee kan de vrijwilliger een of meer cadeautjes bestellen in de webwinkel 
(Pluimen). Er zijn meer mogelijkheden van dagje uit, een handig product tot een bon 
voor een winkel. De vrijwilligers van Stichting POLKA kunnen Pluim zelf aanvragen 
en ontvangen. De vrijwilligerscoördinator kan hierover een herinnering naar 
vrijwilligers sturen en bij het  aanvraag helpen. 
 

v. Bijzondere inzet 
Heeft een vrijwilliger een bijzondere bijdrage geleverd, dan kan de algemeen 
coördinator besluiten om een attentie op maat (zoals een cadeaubon of bloemetje/ 
of geld) te geven. 

 
vi. Afscheid 

Bij vertrek van een vrijwilliger, indien deze gedurende ten minste een jaar werkzaam 
is geweest, en die structureel ondersteuning heeft gegeven bij onze projecten of in 
een andere hoedanigheid, wordt namens de organisatie een attentie overhandigd ter 
waarde van ongeveer € 10, en kan op verzoek een getuigschrift met betrekking tot 
zijn/haar vrijwilligerswerk ontvangen.  
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3.5.6. Vergoedingen 

3.5.6.1. Vrijwilligersvergoeding 
De vrijwilligers van Stichting POLKA ontvangen geen vrijwilligersvergoeding, tenzij er sprake 
is van: 
a) een specifieke opdracht die buiten de reguliere taken en inzet van een vrijwilliger valt 

en waarbij een vrijwilliger een bijzondere inzet toont.  
In dit geval mag de vrijwilliger (mits het budget dit toestaat) een onbelast 
vrijwilligersvergoeding ontvangen. Zowel de vergoeding per uur, per maand als per jaar mag 
niet hoger zijn dan door de overheid wettelijk vastgestelde bedragen in dit jaar (zie meer: 
belastingdienst.nl).  

 
b) een specifieke opdracht die buiten reguliere taken en inzet van een vrijwilliger valt én 

een specifieke expertise vraagt én een vergoeding overeenkomen is.  
Vrijwilligers kunnen, naast hun reguliere vrijwilligerswerkzaamheden, op grond van hun 
specifieke kennis en ervaring (voor een afgebakende periode) voor een project ingezet 
worden. Het gaat hier o.a. om onderzoeksprojecten, kwaliteitsprojecten of diverse 
inhoudelijke projecten die buiten de reguliere (wekelijkse) activiteiten van de Stichting vallen 
(bv. De Dag van het Kind feest). Voor deze vrijwilligers kan voor hun werkzaamheden een 
(marktconform) vergoeding aangeboden worden als zij hoofdverantwoordelijkheid of een 
management rol voor een project op zich nemen en hun eigen professionele expertise ten 
goede van een project inzetten mits er vergoeding voor deze werkzaamheden in de begroting 
van het project apart opgenomen wordt én een budget voor de vergoeding voor deze 
specifieke opdracht op het moment van de uitvoering van de opdracht beschikbaar is. In het 
geval van dit soort opdrachten, wordt eerst een offerte aangevraagd of een vacature 
gepubliceerd voordat stappen in een project worden ondernomen. Ze worden eerst intern 
gepubliceerd en als er geen aanbieding of kandidaat wordt gevonden, worden ze daarna 
extern gepubliceerd. 
In dit geval dient de vrijwilliger een factuur aan de Stichting uitreiken (ook al heeft hij/zij geen 
eigen bedrijf). In dat geval gelden de volgende voorwaarden: 

i. het woonadres van de vrijwilliger dient op de factuur te worden vermeld; 
ii. de vrijwilliger maakt een schriftelijke offerte met een beschrijving van zijn/haar taken 

en verantwoordelijkheden en stuurt deze aan de algemeen coördinator ter akkoord; 
iii. de vrijwilliger verklaart schriftelijk dat zij/hij gaat de belastingdienst over de uitbetaalde 

vergoeding zelf informeren en eventuele inkomstenbelasting in verband met deze 
vergoeding zelf betalen. 

 
In beide gevallen (punt a. en b.) is de vrijwilliger zelf verantwoordelijk voor het aangeven van 
de afgesproken vergoeding bij de Belastingdienst en het betalen van de eventuele 
inkomstenbelasting die erbij hoort. 

3.5.6.2. Reiskostenvergoeding 
In het algemeen worden de reiskosten en parkeerkosten niet vergoed. De enige 
uitzonderingen zijn: 
a) reiskosten en parkeerkosten gemaakt door de bestuursleden ten behoeve van 

bestuursvergaderingen die enkele keer per jaar plaatsvinden en op basis van werkelijk 
gemaakte kosten: op basis van OV tweede klasse of een kilometervergoeding à €0,19 per 
km. De vrijwilliger/bestuurslid stuurt het getekende declaratie gemaakte kosten formulier 
(Bijlage X) op naar de algemeen coördinator voor verwerking; 
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b) reiskosten en parkeerkosten gemaakt door de vrijwilligers ten behoeve van transport van 
spullen/ materialen noodzakelijk voor de uitvoering van een activiteit die wegens de maat 
of gewicht niet met de fiets vervoerd kunnen worden. De vergoeding kan alleen 
plaatsvinden mits dit voorafgaand met de algemeen coördinator van de Stichting 
afgestemd is. 

3.5.6.3. Entreekosten  
Entreekosten voor de activiteiten georganiseerd door POLKA die voor iedereen openbaar zijn 
(dus niet exclusief voor de vrijwilligers van POLKA bedoeld zijn), worden niet vergoed, tenzij 
anders overeengekomen met de algemeen coördinator.   

3.5.6.4. Onkostenvergoeding 
Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Kosten die de vrijwilliger maakt in opdracht van de 
Stichting of die voortvloeien uit de vrijwilligersfunctie, zoals noodzakelijke materiaalkosten of 
boodschappen voor de activiteit, worden vergoed, mits zij voor het maken van de kosten 
voorafgaand de toestemming van de algemeen coördinator hebben verkregen. De vrijwilliger 
kan na het overleggen van het declaratie gemaakte kosten formulier (zie Bijlage X) en de 
bonnetjes bij algemeen coördinator de gemaakte kosten retour krijgen. De 
verantwoordelijkheid en controle ligt hiervoor bij de algemeen coördinator. 

3.6. Vrijwilligerswerk en een uitkering  
Vrijwilligers met een uitkering zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij bij de uitkeringsinstantie 
melden dat ze vrijwilligerswerk doen. Vrijwilliger en uitkeringsinstantie bespreken samen of 
het vrijwilligerswerk uitgevoerd mag worden en/of eventuele vrijwilligersvergoeding/ 
onkostenvergoeding invloed op de hoogte van de uitkering kan hebben.  

3.7. Andere regelingen voor vrijwilligers 

3.7.1. Verzekeringen 
Ook vrijwilligerswerk brengt risico's mee. Zowel voor betrokken vrijwilligers als voor Stichting 
POLKA. Onze organisatie kan te maken krijgen met aansprakelijkheidsstelling door 
deelnemers aan activiteiten en door vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen verantwoordelijk worden 
gesteld voor aangebrachte schade of andere zaken tijdens het uitvoeren van hun 
vrijwilligerswerk of kunnen te maken krijgen met een ongeluk tijdens het uitvoeren van hun 
vrijwilligerswerk. Tegen deze risico's heeft Stichting POLKA verzekeringen afgesloten die de 
risico's van de Stichting en die van de vrijwilligers dekken. Elke vrijwilliger is verplicht een WA-
verzekering te hebben. Stichting POLKA maakt gebruik van een collectieve 
vrijwilligersverzekering van de Gemeente Den Haag. De Haagse Polis bestaat uit een 
ongevallen-, persoonlijke eigendommen-, rechtsbijstands- en aansprakelijkheidsverzekering. 
De schade wordt door de vrijwilliger aan de algemeen coördinator aangemeld. Dan wordt 
door de vrijwilliger de WA/ongevallenverzekeraar van de vrijwilliger benaderd en zo nodig 
wordt door de algemeen coördinator een beroep gedaan op de gemeentelijke polis.  
Een vrijwilliger is niet verzekerd tegen diefstal van eigendommen tijdens het uitvoeren van zijn 
werkzaamheden. Het waken over persoonlijke eigendommen is de eigen verantwoordelijkheid 
van de vrijwilliger. 
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3.7.2. Consumptie regeling 
Vrijwilligers kunnen tijdens hun werk gratis koffie of thee drinken. Tijdens het vrijwilligerswerk 
mag geen alcohol worden genuttigd. 

3.7.3. Klachtenregeling/ conflicten 
• Onenigheid en meningsverschillen komen in elke organisatie voor. Zij zorgen voor 

levendige discussies en brengen de organisatie verder. Verschillen kunnen echter 
ook escaleren. Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over het behandelen 
van conflicten. Het is eenieders verantwoordelijkheid om geschillen en conflicten 
zoveel mogelijk zelf op te lossen samen met degenen die dat aangaat. Wanneer zich 
conflicten voordoen zal door middel van overleg met de betrokkenen naar een 
oplossing gezocht worden. De vrijwilliger kan hierbij om bemiddeling vragen aan de 
vrijwilligerscoördinator. Conflicten/problemen kunnen, indien noodzakelijk, schriftelijk 
vastgelegd worden. Afhankelijk van de ernst van het conflict kan het conflict ook 
worden besproken in/met het bestuur. Wanneer het onduidelijk is of er sprake is van 
een misstand of waar je de misstand moet melden dan kun je het beste gaan praten 
met een vertrouwenspersoon.  
 

3.7.4. Inspraak en evaluatie  
Inspraak zorgt ervoor dat vrijwilligers zich erkend, serieus genomen en onderdeel van de 
organisatie voelen en helpt tevens bij het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het 
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers van Stichting POLKA hebben recht tot inspraak in het 
vrijwilligersbeleid. Inspraak kan op verschillende manieren plaatsvinden; van informeel tot 
formeel: 

• via enquête of waarderingsonderzoek onder vrijwilligers; 
• via reguliere bijeenkomsten waarin vrijwilligers praten en meedenken; 
• via evaluatie- en exitgesprekken met vrijwilligerscoördinator. 

Het vrijwilligersbeleid van Stichting POLKA is bedoeld voor intern gebruik en geldt vanaf 01-
09-2022. De vrijwilligersbeleid wordt tenminste eenmaal per twee jaar geëvalueerd. Om de 
twee jaar zal er een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. De uitkomsten 
zullen gebruikt worden om het vrijwilligersbeleid te verbeteren en te professionaliseren. 
Tevens zal er om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder de contactpersonen van 
de vrijwilligers gedaan worden. 

3.8. Kwaliteitskeurmerk 
PEP geeft het kwaliteitskeurmerk Het Haags Keurmerk (HKV) aan kleinere 
vrijwilligersorganisaties. Met een keurmerk wil Stichting POLKA aan vrijwilligers, fondsen en 
subsidieverstrekkers laten zien dat zij zaken rond vrijwilligerswerk goed op orde heeft. 
 
Stichting POLKA streeft ernaar om deze onderscheiding in 2022 te behalen. Dit keurmerk is 
geldig tot 31-12-2026. 
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4. AFSPRAKEN 

4.1. Registratie 
De vrijwilligers van Stichting POLKA worden geregistreerd door de vrijwilligerscoördinator in 
een daarvoor ingericht digitaal registratie systeem. In het systeem worden gegevens 
bijgehouden die nodig zijn voor het goed kunnen begeleiden van de vrijwilliger en de 
afspraken die tussen de vrijwilliger en de organisatie zijn gemaakt.  
De ingevoerde gegevens en het systeem voldoen aan de AVG-verordening.  
De vrijwilliger moet vooraf schriftelijk instemmen met de registratie (zie Bijlage I: 
Registratieformulier).  
Het e-mailadres en de adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verstrekken van 
informatie en andere zaken rondom het vrijwilligerswerk. Het geboortedatum en de 
adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de schriftelijke mailingen (wenskaarten) 
rondom de verjaardagen en Kerst- en Paasdagen of andere ingrijpende gebeurtenissen in het 
leven van de vrijwilliger.  
De toegang tot deze gegevens hebben uitsluitend personen die zich direct bezig houden met 
de werkzaamheden waarvoor de verzamelde gegevens nodig zijn. 
De vrijwilliger heeft recht op inzage in de eigen gegevens en mag deze (laten) 
veranderen/wijzigingen. Tevens kan de vrijwilliger vragen deze gegevens te verwijderen (recht 
op vergeten te worden). De gegevens worden hooguit twee jaar bewaard, nadat de vrijwilliger 
Stichting POLKA verlaten heeft als vrijwilliger. 

4.2. AVG en privacywetgeving 
Stichting POLKA streeft voortdurend naar transparantie en hecht veel waarde aan vrijwilligers 
privacy daarom houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Medewerkers en vrijwilligers van Stichting POLKA worden geïnformeerd over het 
privacyreglement bij het ondertekenen van een samenwerkings- of vrijwilligersovereenkomst. 
Bij het tekenen van de samenwerkings- of vrijwilligersovereenkomst verklaart de medewerker 
of de vrijwilliger op de hoogte te zijn van het privacyreglement van Stichting POLKA die op 
de website van organisatie gepubliceerd is en belooft daarnaar te handelen. Elke vrijwilliger 
verplicht zich tot het zorgvuldig omgaan met de informatie van zowel de vrijwilligers als de 
deelnemers van activiteiten opdat via POLKA geen inbreuk op de privacy wordt gemaakt.   

4.3. Geheimhoudingsplicht 
Binnen Stichting POLKA is voor beroepskrachten een geheimhoudingsplicht van toepassing, 
die ook geldt voor vrijwilligers. Door ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst verklaart 
de vrijwilliger zich eveneens akkoord met de geheimhoudingsplicht. Vrijwilligers kunnen 
signalen opvangen die ze in het belang van de betrokkenen zullen doorgeven aan de 
beroepskracht. Vrijwilligers zijn verplicht melding te maken van gebeurtenissen die tot 
schadelijke gevolgen kunnen leiden voor henzelf en anderen en voor de organisatie. Om die 
reden tekent de vrijwilliger voor geheimhouding ten aanzien van alle informatie die te maken 
heeft met leden of werk gerelateerde aangelegenheden, ook wat hen in de organisatie en 
tijdens de werkzaamheden ter kennis komt. Het gaat hierbij om informatie waarvan de 
vrijwilliger het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Ook na het 
beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst blijft de geheimhoudingsplicht van kracht. Het 
niet naleven van deze regels zal consequenties hebben voor het werken voor de Stichting. 
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4.4. Intellectuele eigendom 
Aan de Stichting komen alle rechten toe van intellectuele eigendom, waaronder auteurs-, 
merken- en octrooirechten, op publicaties, uitgaven en andere werken door de vrijwilliger 
vervaardigd respectievelijk bewerkt in het kader van de vervulling van vrijwilligerswerk bij de 
Stichting. De vrijwilliger is verplicht de rechten van intellectuele eigendom, zowel in Nederland 
als elders, op de kortst mogelijke termijn aan de Stichting over te dragen, voor zover deze 
rechten niet reeds krachtens de wet en/of overeenkomst aan de Stichting toekomen. De 
vrijwilliger erkent dat hem/haar de rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom niet 
toekomen en dat hij het intellectuele eigendom, voor zover nog nodig, overdraagt aan de 
opdrachtgever. 

4.5. Huis- en omgangsregels/gedragscode 
Elke organisatie hanteert bepaalde formele of informele omgangsregels. Omgangsregels 
worden vaak gezamenlijk opgesteld. De omgangsregels gelden als huisregels van een 
organisatie. Een gedragscode bestaat uit meer formele richtlijnen. Om het voorkomen en 
bestrijden van agressie, discriminatie en intimidatie, of andere ongewenste gedrag tevens om 
het bespreekbaar maken van deze zaken, heeft Stichting POLKA een gedragscode (Bijlage 
III) en huisregels (Bijlage IV) opgesteld die door elke vrijwilliger ondertekend en nageleefd dient 
te worden. Een gedragscode is een code voor allen die werken bij Stichting POLKA.  
 
Elke (vrijwillig)medewerker en deelnemer van activiteiten die Stichting POLKA organiseert en 
verantwoordelijk ervoor is,  moet zich op maatschappelijk geaccepteerde wijze gedragen. Het 
bestuur/ algemeen coördinator heeft het recht om de bezoekers en vrijwilligers aan te spreken 
op hun gedrag welk niet conform de normen en waarden is. Bij overtreding van de huisregels 
of bij vertoon van wangedrag [b.v.b. (en niet uitsluitend) geweld, (seksuele) intimidatie, 
diefstal, onrust, etc] kan het bestuur/ algemeen coördinator de bezoeker of de vrijwilliger voor 
een bepaalde tijd of voor onbepaald tijd de toegang tot het gebouw waar activiteiten 
plaatsvinden en het bijbehorende terrein ontzeggen. Tevens zal Stichting POLKA een aangifte 
van dit wangedrag doen bij de betreffende instantie. 

5. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
5.1. Algemene bepalingen van het Vrijwilligersbeleid van Stichting POLKA - Centrum 

voor Poolse Vrouwen van punten 3.4 en 3.5. (m.u.z. van punt 3.5.6.2 en 3.5.6.4.) zijn 
niet van toepassing op incidentele vrijwilligers. 
 

5.2. Algemene bepalingen van het Vrijwilligersbeleid van Stichting POLKA - Centrum 
voor Poolse Vrouwen van punten 3.4.v., 3.5.5.iv, 3.5.5.vi. en 3.5.6 (m.u.z. van punt 
3.5.6.2 en 3.5.6.4.) zijn niet van toepassing op vrijwilligers-aspiranten. 

6. BIJLAGEN 
 

BIJLAGE I: Registratieformulier 
BIJLAGE II: Kennismakingsgesprek formulier 
BIJLAGE III: Gedragscode 
BIJLAGE IV: Huisregels 
BIJLAGE V: Vrijwilligersovereenkomst 
BIJLAGE VI: Evaluatie/voortgangsgesprek formulier 
BIJLAGE VII: Exitgesprek formulier 
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BIJLAGE VIII: Getuigschrift 
BIJLAGE IX: Profielschetsen vrijwilligers 
BIJLAGE X: Declaratie gemaakte kosten formulier 
BIJLAGE XI: Organogram 
BIJLAGE XII: Werkzaamheden en taakafbakening binnen de organisatie. 

 
 
 


