
Fijn dat je er bent!

Praktische informatie voor vrijwilligers
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Welkom!
Wij heten je van harte welkom als nieuwe vrijwilliger bij  
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht! In deze informatiewijzer vind  
je praktische informatie over het werken als vrijwilliger. 
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem  
dan contact op met:

Ellen Roodvoets, coördinator vrijwilligers
Telefoon: 06 - 51 29 41 10 
Mail: vrijwilligerswerk@zgijv.nl
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Inhoudsopgave

“Vrijwilligers zijn voor ons en onze  
bewoners van onschatbare waarde”
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Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Waar we voor staan en gaan 

‘Waar je er als mens toe doet’, dat is de essentie van Zonnehuisgroep 
IJssel-Vecht. De leefwensen van onze bewoners zijn ons vertrekpunt. 
Met passie en liefde ondersteunen het leven en welbevinden van de 
bewoners. Wij werken daarin nauw samen met de familie. Zo kunnen 
bewoners hun leven bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zo vertrouwd en 
prettig mogelijk voortzetten.

We zijn er voor mensen met dementie, somatische en psychische aan- 
doeningen en mensen in de palliatieve fase van hun leven. Met gespeciali- 
seerde revalidatiezorg ondersteunen we herstel en begeleiden we een  
goede terugkeer naar huis. We bieden zorg aan huis en combineren dit  
met dagbesteding en een deskundig behandelaanbod in de eerste lijn  
(zoals fysio- en ergotherapie).

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit 5 locaties, ieder met een eigen 
gezicht: Het Zonnehuis, de Esdoorn, de Venus en de Riethorst in Zwolle  
en de Hoekstee in Ommen. 

Trots op onze vrijwilligers

We zijn trots dat ruim 500 vrijwilligers zich met een warm hart belangeloos 
inzetten voor onze bewoners. Vrijwilligers vergroten het welbevinden van 
onze bewoners en zijn een aanvulling op de zorg- en dienstverlening door 
medewerkers. Vrijwilligers zijn voor ons en onze bewoners van onschatbare 
waarde.

Positie in de organisatie          

De verantwoordelijkheid voor vrijwilligers ligt bij de beroepskrachten op de 
afdeling waar je als vrijwilliger werkt. Elke afdeling/locatie heeft een eigen 
contactpersoon voor vrijwilligerswerk. Zij houden zich ook bezig met de 
inhoudelijke ontwikkeling van het vrijwilligerswerk op afdelingsniveau.     
 

Vrijwilligersraad 

De Vrijwilligersraad is het inspraakorgaan voor alle vrijwilligers van de 
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en behartigt jouw belangen. Het doel van de 
Vrijwilligersraad is om ervoor te zorgen dat je als vrijwilliger optimaal kunt 
functioneren. Zij draagt bij aan het vormen van een actueel vrijwilligers- 
beleid en werkt aan goede communicatie en samenwerking met de achter-
ban en de organisatie. Elke locatie heeft meerdere vrijwilligersraadsleden. 
Je kunt signalen aan hen doorgeven of contact met hen opnemen. 
Voor meer informatie: zie de folder van de vrijwilligersraad of neem 
contact op via v.raad@zgijv.nl.
 

Vrijwilligersvacatures

Er zijn doorgaans diverse vrijwilligersvacatures bij onze verschillende 
woon-/zorglocaties. Een overzicht van de vacatures vind je op onze  
website: www.zgijv.nl/vrijwilligers en op de vrijwilligersvacaturebank 
van ZwolleDoet.  
 

Beleidsnotitie

De uitgangspunten van het vrijwilligerswerk zijn beschreven in de beleids- 
notitie vrijwilligerswerk. Hierin staan onder andere onderwerpen als:  
de visie op vrijwilligerswerk, de positie van de vrijwilliger, begeleiding en 
scholing, inspraak en voorzieningen. Het beleid is uitgewerkt in een aantal 
regelingen. De volledige beleidsnotitie staat op onze website voor vrijwilligers 
en is op te vragen bij de coördinator vrijwilligers (zie pagina 12).

Waar je er als mens toe doet
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Vrijwilligersovereenkomst 

Als je als vrijwilliger aan de slag gaat, rekenen onze bewoners op je komst 
en kijken daarnaar uit. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend. Daarom worden in de vrijwilligersovereenkomst afspraken 
vastgelegd die je met jouw contactpersoon vrijwilligerswerk hebt af- 
gesproken. Denk daarbij aan welke vrijwilligerstaak je gaat vervullen  
en wanneer je aanwezig bent.

Als vrijwilliger heb je geheimhoudingsplicht over alles wat je tijdens het 
uitoefenen van het vrijwilligerswerk inzake onze bewoners ter ore komt. 
Deze verplichting gaat in zodra je in aanraking komt met bewoners en geldt 
ook na de beëindiging van het vrijwilligerswerk. Door ondertekening van 
de vrijwilligersovereenkomst bevestig je de geheimhoudingsplicht te zullen 
naleven.   

Als vrijwilliger ben je je ervan bewust dat onze bewoners zich in een 
kwetsbare situatie bevinden. We vragen je dan ook op een zorgvuldige en 
gepaste wijze om te gaan met persoonlijke zaken van onze bewoners. Denk 
daarbij ook aan persoonlijke informatie, administratie en geldzaken.

Goed om te weten
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Integriteitscode

In onze organisatie gaan wij op een  
integere en respectvolle manier met  
elkaar om. In de integriteitscode worden de 
normen en waarden die wij hanteren op het 
gebied van integriteit vastgelegd. Als je als 
vrijwilliger iets opvalt dat strijdig is met onze 
integriteitscode, blijf er niet mee rond- 
lopen maar maak dit bespreekbaar bij  
jouw contactpersoon. 

Klachtrecht/uitingen onvrede 

Je hebt het recht en de mogelijkheid een klacht in te dienen of bezwaar te 
maken tegen een genomen beslissing van een leidinggevende. De voor-
waarden en procedure staan beschreven in de ‘Regeling klachtrecht vrij- 
willigers’, beschikbaar op onze website voor vrijwilligers en via de  
coördinator vrijwilligers.

Ongewenste omgangsvormen

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht vindt het belangrijk dat iedereen correct  
met elkaar omgaat. Heb je een klacht die betrekking heeft op ongewenste 
omgangsvormen (bejegening), dan word je verwezen naar de regeling  
‘Ongewenste Omgangsvormen’, verkrijgbaar bij jouw contactpersoon, bij  
de coördinator vrijwilligers en op onze website voor vrijwilligers.

Je kunt zelf ook informatie vinden en contact opnemen met de vertrouwens- 
persoon of met commissie Signalis via www.klachtencommissiedzv.nl.

Melding incidenten Cliënten, Huiselijk geweld en Calamiteiten

Mocht je signalen ontvangen of in een situatie komen waarbij de veiligheid 
of integriteit van cliënten of van jezelf in het geding is, aarzel dan niet en 
bespreek dit met jouw contactpersoon. 

“Als vrijwilliger 
ben je je ervan 

 bewust dat  
onze bewoners  

zich in een  
kwetsbare  

situatie  
bevinden”



8 9

Ziekte en vakantie

Bij verhindering door ziekte of vakantie meld je dit tijdig bij je contact- 
persoon en eventueel afdeling. In enkele gevallen zorg je zelf voor  
vervanging (indien dit vooraf afgesproken is). Je bent zelf verantwoordelijk 
voor het melden van afwezigheid. 

Vrijwilligersdossier

Persoonlijke gegevens (naam, bereikbaarheidsgegevens en taken) van vrij-
willigers worden -net als medewerkers- bewaard in het beveiligde, digitale 
dossier Youforce/Beaufort. Elke vrijwilliger heeft inzagerecht in zijn/haar 
eigen dossier. Ook heeft een vrijwilliger het recht om bezwaar te maken dat 
zijn/haar gegevens in YouForce verwerkt worden. Het dossier is toeganke-
lijk voor de contactpersoon vrijwilligerswerk van de afdeling waar je werkt, 
voor de coördinator vrijwilligers en de afdeling HR. De gegevens worden 
alleen indien dit functioneel nodig is met andere organisaties uitgewisseld 
en er wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens. Onze leveran-
ciers voldoen aan de wettelijke normeringen die binnen de zorg en privacy-
wetgeving van toepassing zijn en worden hierop getoetst. Tenslotte worden 
gegevens binnen wettelijke kaders vernietigd, zodra je als vrijwilliger uit 
dienst gaat of daar om vraagt.

“Er wordt zorgvuldig omgegaan 
met de persoonsgegevens”

Naambadge en sleutels

Als nieuwe vrijwilliger ontvang je een naambadge en mogelijk een sleutel 
van de afdeling waar je gaat werken.

Rookbeleid

Al onze gebouwen zijn rookvrij; eventuele rookruimten in het gebouw zijn 
alleen voor bewoners bedoeld. Rookplaatsen buiten zijn aangegeven. Het 
rookbeleid kun je op de website voor vrijwilligers terugvinden.

Veiligheid 

Veiligheid in huis

Mocht er iets gebeuren dan is het goed dat je weet 
hoe je hulp kunt inschakelen. In de Esdoorn, de 
Hoekstee, de Riethorst en het Zonnehuis vind je in de 
huiskamers en algemene ruimten aan de wand  
een oproepnoodsysteem (zie afbeelding).
Op de Weteringbuurt en op de Venus zit een ander  
oproepnoodsysteem. Bij het inwerken als vrijwilliger  
is het belangrijk om het noodsysteem te bekijken en  
te bespreken hoe je moet handelen.

Tips m.b.t. veiligheid

• Kijk waar de noodknoppen zich bevinden in de huiskamers en  
algemene ruimten;

• Vraag medewerkers hoe het systeem precies functioneert en bespreek 
hoe te handelen in nood (een verslikking, agressie, ongeluk, andere 
noodsituaties);

• Zet het nummer van de afdeling/buurt of locatie waar je werkt  
in je telefoon.

Ter informatie

Oproepnoodsysteem 
van het Zonnehuis, de 
Esdoorn, de Riethorst 
en de Hoekstee
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Wat te doen bij brand   

De basisuitgangspunten zijn: 
• Zorg dat je vooraf op de hoogte bent van de indeling van het gebouw 

en van de te volgen vluchtroute(s);
• Blijf kalm;
• Ga na waar zich de brandblusmiddelen bevinden;
• Begin, indien verantwoord, met blussen en volg altijd de instructies  

op van de BHV’er* en/of de brandweer. 
*(BHV’er = medewerker die ook BedrijfsHulpVerlener is)

Veiligheid buitenshuis

Tip 1:  Wil je met een bewoner naar buiten om bijvoorbeeld een  
  wandeling te maken? Graag! Wel goed om altijd even te  
  overleggen met een zorgmedewerker en jouw mobiele  
  telefoon mee te nemen.

Tip 2:  Bij problemen of vragen? Bel met de afdeling of locatie.  
  Handig om deze nummers in je telefoon te hebben.

Tip 3:  Bel 112 bij acute nood en neem daarna contact op met  
  de afdeling of locatie. 

Overleg altijd even met 
een zorgmedewerker als 
je met een bewoner op 
pad wilt gaan
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Voorzieningen voor 
vrijwilligers

Onkostenvergoeding 

Ons beleid is dat vrijwilligers geen extra kosten maken om hun vrijwilligers-
werk te kunnen uitvoeren. Dit kunnen reiskosten zijn (auto/OV) of andere 
onkosten zoals telefoon- of printkosten. 
Een vrijwilliger komt in aanmerking voor een onkostenvergoeding wanneer 
hij/zij (aantoonbaar) aanwezig is geweest op het afgesproken dagdeel of als 
de vrijwilliger extra aanwezig is geweest op verzoek van de contactpersoon. 
Als je in Zwolle of Ommen woont, stimuleren we het gebruik van de fiets. 
Indien je toch (bijvoorbeeld door lichamelijke beperking) gebruik maakt 
van het OV of een auto, dan kun je deze kosten per half jaar declareren. 
Als je verder van Zwolle of Ommen woont en moet reizen kun je uiteraard 
ook reiskosten declareren. De kosten voor januari t/m juni dien je in juli in 
bij jouw contactpersoon, de kosten voor juli t/m december in januari. Een 
maand later vindt de uitbetaling plaats door de financiële administratie.  
Declaratieformulieren onkostenvergoeding zijn verkrijgbaar bij jouw  
contactpersoon en te downloaden op de website voor vrijwilligers  
(zie pagina 14).

Verzekeringen vrijwilligers 

Alle vrijwilligers die bij ons werken, kunnen aanspraak maken op de  
collectieve ongevallenverzekering en een persoonlijke aansprakelijkheids- 
verzekering. De verzekeringen zijn alleen van kracht tijdens het uitvoeren 
van vrijwilligerswerkzaamheden in opdracht van Zonnehuisgroep  
IJssel-Vecht, zowel binnen als buiten de muren van onze organisatie  
(bijvoorbeeld ook bij vervoer van bewoners in privé voertuig).

“Ons beleid is dat vrijwilligers geen extra 
kosten maken om hun vrijwilligerswerk 

te kunnen uitvoeren”
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Persoonlijke aansprakelijkheid

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een verzekeringsovereenkomst  
afgesloten die de persoonlijke aansprakelijkheid van vrijwilligers dekt  
voor schade die aan derden is toegebracht tijdens het uitvoeren van  
(afgesproken) vrijwilligerswerkzaamheden. Let wel: er wordt altijd eerst 
beroep gedaan op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de 
vrijwilliger. Wij zullen de vrijwilligers niet aanspreken voor schade die door 
de vrijwilligers in de uitoefening van hun werkzaamheden aan de organi-
satie is toegebracht, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige 
nalatigheid. Indien je wenst, is er uitgebreide informatie beschikbaar over 
de vrijwilligersverzekeringen.

Collectiviteitskorting Centraal Beheer Achmea

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft met Centraal Beheer Achmea een collec-
tiviteitskorting voor medewerkers afgesloten, waar ook vrijwilligers gebruik 
van kunnen maken. Binnen deze verzekeringen vallen ook andere voorde-
len en speciale aanbiedingen om in je vrije tijd van te profiteren. Kijk voor 
leuke aanbiedingen en voordeel op uitjes: 
http://centraalbeheer.nl/87205 

Collectieve zorgverzekering

Als vrijwilliger kun je gebruik maken van diverse collectief afgesloten zorg-
verzekeringspakketten. Hiermee kun je besparen op je premie! 
Via http://medewerkers.info/zgijv kunnen premies en aanvullende  
pakketten gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en kun je informatie 
over de aanbieders en hun collectiviteitskorting vinden. 
 

Informatiesite voor vrijwilligers 

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 
en je de beschikking hebt over informatie die van pas kan komen in jouw 
werk. Om je op elk moment dat het jou schikt deze informatie aan te 
kunnen reiken hebben we gekozen voor een digitale omgeving. Wij hopen 
dat de geboden informatie bijdraagt aan meer werkplezier. Naast actuele 

(nieuws)berichten en verslagen van de vrijwilligersraad vind je er bijvoor-
beeld ook informatie over de ziektebeelden van bewoners en handvatten 
die je wellicht van pas komen in de omgang, scholingsmogelijkheden, een 
lijst met veel gebruikte afkortingen, veel gestelde vragen en nog veel meer. 

Je vindt deze Informatiesite voor vrijwilligers op:

  https://zgijv.nl/vrijwilligers/inlog-vrijwilligers

  Gebruikersnaam  Zonnehuisgroep   

  Wachtwoord  WelkomVrijwilliger

Trainingen voor vrijwilligers

Tweemaal per jaar wordt de workshop ‘Slik en Verslik’ gegeven speciaal 
voor vrijwilligers. Vrijwilligers mogen namelijk alleen na het volgen van deze 
training eten en drinken aanbieden aan bewoners zónder slikklachten. Het 
aanbieden van eten en drinken aan bewoners met slikklachten wordt door 
het zorgpersoneel gedaan.
Ook bieden we de training ‘Omgaan met mensen met dementie’ aan.
Je krijgt vanzelf bericht wanneer deze trainingen plaatsvinden. Het zijn  
leerzame, praktische en gezellige bijeenkomsten waarin je ook andere  
vrijwilligers ontmoet. De trainingen bieden een handvat in het uitvoeren 
van jouw vrijwilligerswerk.
Op onze website voor vrijwilligers staat bij het kopje ‘Kennis delen’ een 
overzicht van trainingen waar je aan deel kunt nemen. Dit zijn trainingen 
van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht maar ook van bijvoorbeeld ZwolleDoet!

Heb je behoefte aan bepaalde informatie? 
Laat het jouw contactpersoon vrijwilligers weten!
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Onze locaties

De Esdoorn 
Esdoornstraat 7
8021 WB Zwolle

De Hoekstee 
Hessel Mulertstraat 20
7731 CL Ommen

De Riethorst 
Zijpe 4
8032 HX Zwolle 

De Venus 
Spoolderbergweg 19
8019 BB Zwolle

Bel het algemene telefoon-
nummer van de Zonnehuis-
groep IJssel-Vecht, dan krijg 
je het Servicepunt aan de 
telefoon. 

Vraag of je doorgeschakeld 
kunt worden naar de betref-
fende locatie of straat/buurt 
of persoon die je wil spreken: 
038 - 457 4574

Op een rijtje

Uw contactpersoon:

Naam:

Contactgegevens:

Informatiesite voor vrijwilligers 
https://zgijv.nl/vrijwilligers/inlog-vrijwilligers 

Collectieve zorgverzekering
 http://medewerkers.info/zgijv 

Collectiviteitskorting Centraal Beheer Achmea
http://centraalbeheer.nl/87205

Vrijwilligersraad 
zie de folder vrijwilligersraad of kijk op de 
informatiesite voor vrijwilligers

Vrijwilligersvacatures
www.zgijv.nl/vrijwilligers 
en op de vrijwilligersvacaturebank van www.zwolledoet.nl

Het Zonnehuis
Nijenhuislaan 175
8043 WB Zwolle
038 - 457 4574
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Vrijwilligers zijn voor ons
en onze bewoners van 
onschatbare waarde

Waar je er als mens toe doet

https://zgijv.nl/vrijwilligers/inlog-vrijwilligers


