VRIJWILLIGERSCONTRACT
Gevangenenzorg Nederland, hierna te noemen ‘de organisatie’, kantoorhoudend aan de Ierlandlaan 35 te
Zoetermeer, vertegenwoordigd door ir. C.H. van der Linden (coördinator vrijwilligers en relaties) en dhr. / mw.
(naam en geboortedatum), hierna te noemen ‘de vrijwilliger’ zijn het volgende overeengekomen. Dit op
voorwaarde dat de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt en overlegt:

1. De vrijwilliger onderschrijft de doelstelling en uitgangspunten van de organisatie zoals die zijn verwoord in
de statuten en de geloofsbelijdenis.
2. De vrijwilliger werkt onder directe verantwoordelijkheid van de maatschappelijk werker die de vrijwilliger
heeft ingezet of, bij diens afwezigheid, de collega die zijn taken waarneemt. De vrijwilliger draagt
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken zoals overeengekomen. In geval van verhindering zal
de vrijwilliger tijdig de maatschappelijk werker op de hoogte stellen.
3. De vrijwilliger heeft de plicht tot geheimhouding van hetgeen hem als zodanig over de persoon en
omstandigheden van de gevangene, zijn familie en relaties en verder met iets of enig ander waarmee hij op
enigerlei wijze in verband staat, ter kennis is gekomen.
4. De vrijwilliger brengt door middel van (mail / schriftelijke) rapportage tijdig verslag uit van de afgelegde
bezoeken, gemaakte afspraken en relevante ontwikkelingen.
5. De vrijwilliger is bereid deel te nemen aan toerustingsactiviteiten, begeleidings- en
functioneringsgesprekken. Ook is de vrijwilliger bereid tot samenwerking met andere vrijwilligers.
6.

De vrijwilliger ontvangt een vergoeding op declaratiebasis van de werkelijk gemaakte kosten.

7. Voor de vrijwilliger wordt een Wettelijke Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.
8. Conflicten en geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de coördinator vrijwilligers en relaties.
Vrijwilligers kunnen bij conflicten en geschillen ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon.
9. De maatschappelijk werker evalueert geregeld de inzet van de vrijwilligers die hij inzet. Met vrijwilligers die
niet worden ingezet door een maatschappelijk werker, wordt jaarlijks de continuering van het
vrijwilligerswerk besproken door de coördinator vrijwilligers en relaties.
10. Voor het beëindigen van de vrijwilligerswerkzaamheden geldt een opzegtermijn van vier weken. De
vrijwilliger draagt zorg voor een goede overdracht van de werkzaamheden.
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