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Mission Statement 

Stichting De Welle is een maatschappelijke onderneming die in samenwerking met de  
overheid en overige maatschappelijk betrokken ondernemers een bijdrage wil leveren aan de 
lokale sociale infrastructuur waardoor meer mensen kunnen meedoen aan de samenleving. 
Stichting De Welle wil hulpvragen van individuen en groepen adequaat beantwoorden 
waarbij verantwoordelijkheid voor de eigen leefsituatie en vergroting dan wel instandhouding 
van de zelfredzaamheid centraal staat. 
Stichting De Welle doet dat door transparant klantvriendelijk optreden van betrokken 
professionals die binding hebben met de lokale gemeenschap. Daarnaast heeft de stichting 
een open oog en oor voor nieuwe vraagstellingen en innovatieve oplossingsrichtingen. De 
Stichting werkt integraal steeds gericht op verbinding van en met betrokken vrijwilligers en 
deelnemers. 

Vrijwilligers 

Er zijn in de Nederlandse samenleving veel mensen die iets voor een ander willen doen. De 
Welle werkt in de samenleving en wil om de effectiviteit van het werk te vergroten graag 
vrijwilligers inzetten. Op deze manier komen twee wensen bij elkaar en wordt als bijkomend  
effect het draagvlak  in de samenleving vergroot.  

Vrijwilligersovereenkomst 

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend vandaar dat we afspraken maken. De meeste afspraken 
gaan over taakverdeling en over afbakening van verantwoordelijkheden. We weten dan wat 
er van elkaar verwacht mag worden. Deze verwachtingen worden verwoord in een 
vrijwilligersovereenkomst.  

Werving en selectie van vrijwilligers 
Vrijwilligerswerk is boeiend en veelzijdig maar niet iedere vrijwilliger is geschikt voor iedere 
taak. De Welle wil graag dat de vrijwilliger met plezier en op zijn/haar niveau de 
werkzaamheden kan verrichten. Om aan te geven wat de verwachtingen zijn, is er 
profielschets opgesteld.  

Profielschets 

Houding 
- een positieve basishouding 
- zich houden aan afspraken 
- bereidheid tot overleg met collega’s 
- vertrouwelijk met informatie kunnen omgaan 
 
Kennis 
- specifieke kennis om bepaalde vrijwilligersfuncties uit te kunnen voeren 
- globale kennis van voorzieningen in de gemeente Hellendoorn 
 
Vaardigheden 
- goede contactuele eigenschappen 
- goed kunnen luisteren 
- initiatief kunnen nemen 
- het vermogen te kunnen signaleren en deze door te geven aan Stichting De Welle 
- zorgvuldig om kunnen gaan met papieren waar persoonsgegevens op staan 
 
Motivatie 
- het willen onderschrijven van doelstelling en werkwijze van Stichting De Welle 
- bereid zijn tot deelname voor de periode van minimaal een jaar 
- bereidheid tot het bijwonen van eventuele bijeenkomsten  
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Rijbewijs 
In het geval van chauffeurs  wordt er door Stichting De Welle tevens een kopie van het 
rijbewijs gevraagd.  
 
Medicijngebruik 
Vrijwillige chauffeurs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de inzittenden en  
maken zodoende geen gebruik van medicijnen die van invloed zijn op de  
rijvaardigheid. De vrijwilliger dient zelf aan te geven als deze medicijnen slikt die de  
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.  
 
Tijdens het intakegesprek geeft de coördinator duidelijk aan wat van de vrijwilliger verwacht 
wordt aan beschikbaarheid, inzet en vaardigheden. Maar ook wat de vrijwilliger mag 
verwachten van de organisatie, begeleiding, onkostenvergoeding, verzekering enz. 

Proefperiode 

In de vrijwilligersovereenkomst wordt een proeftijd van twee maanden overeengekomen. Na 
deze twee maanden vindt er een eventuele evaluatie plaats. Op basis van de evaluatie 
kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden of wordt de samenwerking met de vrijwilliger 
beëindigd.  
 
Onkostenvergoeding 
Onkosten kunnen enkel in overleg met SDW gedeclareerd worden. De vrijwilliger krijgt de 
daadwerkelijk gemaakte kosten, die aantoonbaar zijn door middel van bewijsstukken 
(bonnetjes) en op basis van een ingediende declaratie vergoed. Vrijwilligers die 
noodzakelijkerwijs hun auto moeten gebruiken kunnen enkel na goedkeuring van de Welle een 
kilometervergoeding van € 0,25 per gereden kilometer declareren. Woon – werkverkeer en 
verkeer naar vergaderingen wordt niet vergoed. 
 
Verzekering 
Voor de vrijwilligers is een collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Deze dekt de schade die een derde lijdt aan persoon of goed, door verwijtbaar handelen of 
nalaten van de vrijwilliger tijdens zijn werkzaamheden. Daarnaast is via de gemeente een 
Vrijwilligerspluspolis afgesloten. Wanneer vrijwilligers in opdracht van SDW personen 
vervoeren, zijn zij verplicht in het bezit te zijn van een auto-inzittenden-verzekering. Wanneer 
een vrijwilliger personen vervoert zonder overleg en niet in het bezit is van een auto-
inzittenden-verzekering, is SDW daar niet verantwoordelijk voor. Bekeuringen en 
verkeersovertredingen zijn voor eigen risico.  
 
Bijeenkomsten 
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat de overlegbijeenkomst bijgewoond worden en dat de 
verslagen worden gelezen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er van gedachten gewisseld 
over de gang van zaken en vindt afstemming plaats omtrent werkzaamheden. Van de 
vrijwilliger wordt een actieve inbreng verwacht. Bij verhindering wordt verwachten dat men zich 
afmeldt.  
 
Waardering 
De Welle wil haar waardering voor alle vrijwilligers laten blijken en doet dit onder andere door 
het aanbieden van een (jaarlijkse) vrijwilligersdag en aandacht voor jarigen. Het 
waarderingsbeleid kan per jaar wijzigen.  
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Begeleiding 

De begeleiding van de vrijwilligers wordt verzorgd door de coördinator. De begeleiding krijgt 
vorm tijdens gesprekken waarin het werk besproken wordt, door advisering en eventueel 
door ondersteuning. Tijdens deze gesprekken kan ook de behoefte aan 
deskundigheidsbevordering aangegeven worden. 

Vertrouwenspersoon 

Wanneer een vrijwilliger vermoedens of kennis heeft van grensoverschrijdend gedrag, dan 
kan de vrijwilliger terecht bij de vertrouwenspersoon.  
De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van)  
grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.  

Mevr. Joke Evers is namens de Cliëntenraad de vertrouwenspersoon, zij is bereikbaar via 
het telefoonnummer 0548-616778 of per mail: clientenraad@stichtingdewelle.nl 

Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese 
Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor de 
uitvoering van de werkzaamheden geldt dat er nog nauwkeurig om gegaan dient te worden 
met de gegevens van onze cliënten. Voordat bijvoorbeeld gegevens via mail, sms/what’s 
app, telefoon of andere wijze gedeeld of vastgelegd worden, moet de afweging gemaakt 
worden of en welke gegevens noodzakelijk zijn. 
Wij registreren de adresgegevens en de geboortedatum, in voorkomende gevallen meer. We 
vragen toestemming om te registreren en we vragen toestemming om deze voor De Welle 
gerelateerde activiteiten te mogen gebruiken. Daarnaast vragen wij toestemming als er 
beeldmateriaal gemaakt wordt om dit te mogen publiceren. 
 
VOG 
Voor de uitvoering van de vrijwilligerstaak wordt een VOG (Verklaring omtrent gedrag) 
aangevraagd. De vrijwilligerscoördinator zal deze elektronisch voor u aanvragen. Na 
ontvangst dient u deze in te leveren bij De Welle voor verwerking in ons registratiesysteem. 
Er zijn geen kosten voor de vrijwilliger aan verbonden.  
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