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Veel gestelde vragen door vrijwilligers 
 

 

Bij wie kan ik terecht voor informatie en ondersteuning?  

Bij de contactpersoon vrijwilligerswerk van de afdeling of locatie waar je werkt. Dit is 

veelal de persoon waarmee je het eerste kennismakingsgesprek gevoerd hebt.  

 

Wat houdt mijn vrijwilligerswerktaak precies in? 

Mocht niet duidelijk zijn wat je taak precies inhoudt, vraag het dan aan je 

contactpersoon. Tevens is er een taakbeschrijving voorhanden. Vraag er naar. 

 

Waarom een evaluatiegesprek na de inwerkperiode? 

Nadat je enige tijd ingewerkt bent en je ervaring opgedaan hebt, is het prettig om te 

weten hoe het met je gaat. Je kunt al je vragen stellen en in gesprek gaan over 

bijvoorbeeld praktijksituaties.  Na dit gesprek wordt de vrijwilligersovereenkomst 

opgemaakt en naar je verzonden. 

 

Neem ik als vrijwilliger de plaats in van een beroepskracht? 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht ziet vrijwilligers als aanvulling op de zorgverlening. 

Vrijwilligers zijn er juist om extra aandacht te geven aan bewoners en niet om 

continuïteit van werkzaamheden te garanderen.  

 

Wat doe ik in geval van een noodsituaties (in de zorglocatie of buiten)? 

Deze staan beschreven in de ‘Praktische informatie voor nieuwe vrijwilligers’ (pdf)  en in 

de “Informatiewaaier voor vrijwilligers” (pdf). Deze vind je onder de button ‘informatie’. 

 

Wat doet de Vrijwilligersraad voor mij? 

De Vrijwilligersraad is de Ondernemingsraad voor vrijwilligers van Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht. Zij zijn het inspraakorgaan en behartigen jouw belangen. Je kunt informatie 

opvragen of een vraag stellen via het mailadres van de Vrijwilligersraad (zie button 

Vrijwilligersraad). 

 

Wat Is het verschil tussen reguliere vrijwilligers en scholieren die 

vrijwilligerswerk doen? 

Leerlingen of studenten van diverse scholen oriënteren zich op de verschillende 

doelgroepen in de ouderenzorg door het doen van vrijwilligerswerk.  Dit zijn eerstejaars 

leerlingen, zij blijven gemiddeld een half schooljaar. Dit is geen stage, d.w.z. ze hoeven 

nog geen opdrachten te doen of beoordelingen te halen. 

 

Kan ik een declaratie onkostenvergoeding indienen? 

Als vrijwilliger kun je een beroep doen op de onkostenvergoeding voor vervoer van/naar 

de locatie waar je vrijwilligerswerk doet (voor de afgesproken dagen). Elk half jaar kun je 

deze indienen via een declaratieformulier. Vraag dit na bij je contactpersoon.  

 

  


