Vrijwiliggersbeleid Museum Sloten & VVV
(uittreksel voor vrijwilligers)

Zonder de inzet van vrijwilligers kan Museum Sloten niet bestaan. Daarom is het belangrijk dat
vrijwilligers bij ons op hun plek zijn en dat dingen goed geregeld zijn.
Dit documet legt uit hoe we dat doen of in de toekomst gaan doen.
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1. Waarom werken met vrijwilligers
Museum Sloten werkt om de volgende redenen met vrijwilligers.
1. Draagvlak in de samenleving Werken met vrijwilligers zorgt voor betrokkenheid. Wie beter
dan zij kunnen immers ons verhaal bewaren en vertellen?
2. Bijdrage aan de samenleving Het stelt mensen in staat anderen met soortgelijke
belangstelling te ontmoeten. Ook kunnen we soms scholing en begeleiding aanbieden.
3. Inbreng expertise als die bij bestuur en medewerkers ontbreekt.
4. Financiële noodzaak Betaalde medewerkers voor alle taken is financieel niet haalbaar.

2. Werkgroepen, aansturing en profielen
2.1.

Geplande organisatie in werkgroepen

Van de wat losse structuur van individuele vrijwilligers willen we naar een werkgroepstructuur. Dat
werkt praktischer, en voor de vrijwilligers zelf is het gezelliger en wordt het werk zinvoller.
Met uitzondering van de werkgroep Tentoonstellingen & Collectie worden de werkgroepen
aangestuurd door de coördinator en de VVV/winkelmedewerkster. De verantwoordelijkheid voor de
werkgroepen is verdeeld over de bestuursleden met de desbetreffende portefeuille.

2.2.

Inventarisatie vrijwilligersbestand (per september 2019)

We hebben veel goede vrijwilligers, maar onderstaande inventarisatie laat zien dat de
vrijwilligersbezetting nog niet optimaal is.
Toelichting bij het overzicht





We maken onderscheid tussen vrijwilligers die Structureel (S) en Incidenteel (I) taken
verrichten voor het museum. Dit zal ook tot uitdrukking komen in de financiële waardering
(zie 4.2).
Binnen de werkgroep ‘Collectie & Tentoonstelling’ zijn voorlopig geen mensen nodig voor het
organiseren van de jaarlijkse tentoonstelling, omdat tijdrovende en relatief kostbare
cultuurhistorische tentoonstellingen voor een klein museum als het onze niet structureel
haalbaar zijn. Een werkgroep heeft dan weinig zin.
Het komt voor dat één vrijwilliger meerdere taken heeft, zodat een optelling van de
kolommen niet het totale aantal vrijwilligers weergeeft.
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2.3.

Vrijwilligerstaken
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opmaken
Flyer- en
posterverspreiding

 Poster en Flyers verspreiden naar
toeristische adresssen in
omgeving en regio

grafische software
 Kennis drukgang
 Fysiek fit (nabije omgeving
befietsen)
 Auto (ruimere omgeving)

3. Begeleiding
Onder begeleiding verstaan we: wegwijs maken, deskundigheidsbevordering, meedenken over
aanpak, werkgroepoverleg, individuele evaluatiegesprekken.

3.1.





Taakgerichte begeleiding

Bij het werk zelf De coördinator c.q. bestuursverantwoordelijke houdt contact met de
werkgroepleden en stuurt zonodig bij.
(Twee)maandelijks werkoverleg Elke werkgroep komt op een vast moment eenmaal per maand
of per twee maanden bij elkaar. De coördinator c.q. bestuursverantwoordelijke maakt een
agenda en stuurt die van te voren aan de deelnemers. Van het overleg wordt een verslag
gemaakt dat aan de deelnemers wordt toegestuurd.
Individuele gesprekken Met de vrijwilligers wordt in de loop van het seizoen een individueel
geprek gevoerd waarin wederzijds ervaringen wordt gedeeld en afspraken worden gemaakt voor
het vervolg van het seizoen en het volgende jaar.

3.2.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering kan plaatsvinden op verzoek van de betrokken vrijwilliger(s) of op
initiatief van het museum. In principe wordt dit bevorderd: als vrijwilligers hun kennis en
vaardigheden vergroten is dat voor henzelf motiverend, en het komt het museum ten goede.
Of daadwerkelijk scholing plaatsvindt hangt af van de aanwezige kennis, houding, vaardigheden en
de levenservaring alsmede de (ervaren) moeilijkheidsgraad van het werk die per vrijwilliger sterk
uiteen kunnen lopen.
Als vrijwilligers zelf met initiatieven komen hangt doorgang af van
 de financiële mogelijkheden van het Museum;
 de mate waarin het museumbelang gediend is bij te ontwikkelen kennis of vaardigheid.

3.3.

Attentiebeleid

Om de betrokkenheid bij het museum en het werk te vergroten en om waardering
voor het vrijwilligerswerk te laten blijken wordt structureel vanuit de coördinator c.q. de betreffende
portefeuillehouder aandacht besteed aan alle individuele vrijwilligers.
De aandacht en waardering voor de vrijwilligers krijgen in ieder geval vorm als volgt:
 Jaarlijkse excursie en gezellige bijeenkomst tegen het eind van het seizoen.
 Uitnodiging voor de opening van het seizoen en andere bijzondere gebeurtenissen
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4. Financien
4.1.

Onkosten

De vrijwilligers kunnen onkosten die zij voor de uitoefening van hun taak maken declareren.
 Reiskosten: OV 2e klas of € 0,19 p/km.
 Aanschaffen: uitgaven onder de € 10,- mogen zonder toestemming worden aangeschaft.
Grotere uitgaven moeten eerst overlegd worden met de coördinator of
bestuursverantwoordelijke.

4.2.

Vrijwilligersvergoeding

Het museum is financieel niet in staat om alle vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven en
vindt dat ook niet nodig.
Voor uitkering van een vrijwilligersvergoeding gelden de volgende voorwaarden:
 structurele inzet van gemiddeld minimaal 1 dag per week op vaste of ingeroosterde dagen.
 relatief veel eigen verantwoordelijkheid voor de uitgeoefende taak (ter beoordeling aan het
bestuur);

4.3.

Maxima

Het museum keert niet meer uit dan de wettelijk toegestane maxima voor onbelaste vergoedingen.
De coördinator informeert zichzelf en de vrijwilligers over relevante regels van gemeentelijke en
andere uitkeringsinstanties.
Mensen die een sociale uitkering ontvangen worden geacht zelf in de gaten te houden of met
vrijwilligerswerk elders die maxima wellicht worden overschreden.

5. Rechtspositie
Onder de rechtspositie van vrijwilligers worden de rechten en plichten verstaan waartoe de
vrijwilliger en het museum zich wederzijds verbonden hebben.

5.1.

Registratie gegevens

De coördinator houdt van elke vrijwilliger de volgende gegevens bij:
 Contactgegevens: naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer,
emailadres
 Beschikaarheid: omvang, tijdstippen, periodes
 Verloop van de samenwerking (aanvang, periodes, soort werk, beëindiging)
 Vrijwilligersovereenkomst
 Verslagen van gesprekken

5.2.

Documenten

Elke vrijwilliger die structurele taken verricht ontvangt c.q. ondertekent bij aanname (dat wil zeggen
na de introductieperiode) de volgende documenten.
1. Exemplaar van dit vrijwilligersbeleid
2. Vrijwilligersovereenkomst waarin de volgende zaken beschreven zijn
o invulling van de samenwerking
o financiën
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o geheimhoudingsplicht
o handelwijze bij conflicten
o taakomschrijving
3. AVG-verklaring In het kader van de AVG zal de vrijwilliger een verklaring ondertekenen
waarin hij of zij belooft geen persoonsgegevens waarover het museum beschikt met derden
te zullen delen.
4. Sleutelverklaring en alarmhandleiding (indien zelfstandige toegang tot het museum
noodzakelijk is)

5.3.

Informatievoorziening

Functionele informatie
Vrijwilligers krijgen van de coördinator of namens het bestuur de functionele informatie die nodig is
om hun taak te kunnen uitvoeren. Zij worden ook per mail geïnformeerd over gebeurtenissen die van
belang zijn voor henzelf of het museum.
Algemene informatie
De vrijwilligers krijgen de jaarlijkse papieren Nieuwsbrief en de digitale nieuwsbrief voor algemeen
en informeel nieuws.
Jaarverslag
Alle vrijwilligers worden door het bestuur in staat gesteld het vastgestelde jaarverslag in te zien.

5.4.

Inspraak en medezeggenschap

Vrijwilligers hebben op hun terrein recht op inspraak en medezeggenschap in het beleid omdat zij
daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit, de aantrekkelijkheid en de sfeer
van het museum. De werkoverleggen en de individuele gesprekken met de coördinator of het
betreffende bestuurslid geven daartoe voldoende mogelijkheid.
De bevindingen worden door de coördinator of het betreffende bestuurslid teruggekoppeld naar het
bestuur.

5.5.

Verzekeringen

In voorkomende gevallen wordt in de gegeven volgorde een beroep gedaan op de volgende
verzekeringen.
1. De eigen ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekeringen van de vrijwilliger.
2. De collectieve ongevalsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekeringen die het museum
heeft afgesloten.
3. De verzekering die de gemeente heeft afgesloten voor alle vrijwilligers.

5.6.

Autoschade

Het bovenstaande geldt niet voor autoschade die wordt geleden tijdens het vrijwilligerswerk voor
het museum, en wel om de volgende redenen waar het museum geen invloed op heeft:
1. Juridisch gezien is autoschade een zaak is tussen de veroorzaker en degene die aangereden
wordt.
De vereniging of stichting is hierin dus geen partij. Wordt de schade met de eigen auto
veroorzaakt, dan valt dit onder de eigen verplichte WAM-verzekering. De vrijwilliger moet dan
een beroep doen op zijn of haar eigen autoverzekering.
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2. De collectieve aansprakelijkheidsverzekering van het museum is niet van toepassing omdat het
rijden voor een stichting of vereniging verzekeringstechnisch gezien wordt als rijden voor
‘hobby’.
Vrijwilligers worden door autoschadeverzekeraars dan ook niet gezien als werknemer voor wie
de stichting als werkgever aansprakelijk is. Het Museum kan zich daardoor hier ook niet voor
verzekeren.
Kortom: bij autoschade kan het museum alleen eventueel uit coulance de rekening betalen, maar als
de bedragen fors oplopen zal dat niet mogelijk zijn.
Advies
Vrijwilligers kunnen het best uitsluitend in hun eigen auto rijden, zodat eventuele schade onder de
eigen WAM-verzekering valt.

5.7.

Conflicten en geschillen

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten die niet in intern overleg tussen de vrijwilliger
en de coördinator c.q. bestuursverantwoordelijke kunnen worden opgelost, kan de vrijwilliger zich
wenden tot het bestuurslid met portefeuille Personeel.
Zowel de coördinator als de betreffende bestuursleden zullen proberen door middel van overleg een
oplossing te vinden. Als dit niet lukt zal het bestuur een voorstel doen voor bemiddeling door een
voor beide partijen acceptabele externe bemiddelaar.
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