De wegwijzer

Onze doelgroepen en
onderlinge afspraken

Binnen onze organisatie werken wij
met kwetsbare doelgroepen. Daarom
zijn er binnen CuraMare met elkaar
afspraken gemaakt en is het belangrijk dat jij als vrijwilliger hier ook van
op de hoogte bent. Denk aan het
werken vanuit de kernwaarden van
CuraMare, privacy en informatiebeveiliging en de richtlijnen kwaliteit en
veiligheid. Je vindt deze afspraken
in de informatiemap vrijwilligers of op
www.curamare.nl/
wegwijzervrijwilligerswerk

het vervullen van een specifieke taak
of functie in de samenleving. De VOG
wordt door de vrijwilligerscoördinator
digitaal voor je aangevraagd. De
kosten voor de VOG worden
door CuraMare vergoed.

Legitimatieplicht

Wij vragen vrijwilligers om tijdens het
kennismakingsgesprek een geldig ID
bewijs mee te nemen.
De gegevens worden gebruikt voor
het aanvragen van de VOG en het
aanmaken van een vrijwilligerspas.

De organisatie
van het
vrijwilligerswerk

Persoonsgegevens
en doorgeven
van wijzigingen

VOG

Onkostenvergoedingen

Elke locatie heeft een eigen vrijwilligerscoördinator die zorg draagt voor
de organisatie van het vrijwilligerswerk. De vrijwilligers- coördinator is
ook jouw eerste aanspreekpunt voor
vragen, je reiskosten, de griepprik,
enzovoorts.

Voordat je start met vrijwilligerswerk
vragen wij een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Dit is een verklaring
waaruit blijkt dat je gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor

Centraal wordt een vrijwilligersbestand bijgehouden. Dit voldoet aan
de eisen die de Wet persoonsregistratie stelt. Geef wijzingen altijd door
aan de vrijwilligerscoördinator. Zo
blijft de administratie up-to-date!

Onkosten die je maakt kun je declareren met behulp van een declaratieformulier. De reiskostenvergoeding is
19ct per km, voor maaltijdbezorgers
is het 30ct per km.

De wegwijzer

Afwezigheid vanwege
vakantie of ziekte

Bij CuraMare werk je
vaak in een team met
collega-vrijwilligers. Bij
afwezigheid kijk je of je kunt ruilen
binnen je team. Bij calamiteiten en
vakantieplannen vragen wij om deze
zo vlot mogelijk door te geven aan
degene die het rooster maakt.

Verzekeringen

Mocht er iets gebeuren tijdens het
vrijwilligerswerk, dan heeft CuraMare
een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Heb je schade veroorzaakt of
geleden dan kun je contact opnemen
met de vrijwilligerscoördinator. Mocht
je bewoners of patiënten vervoeren
met je eigen auto dan dien je te beschikken over een verzekering voor
inzittenden. Deze dekt ongevallen en
schade.

Griepprik

Mocht je niet in aanmerking komen
voor een griepprik bij de huisarts dan
bestaat de mogelijkheid deze via
CuraMare te krijgen. Geef dit dan
voor 1 september door aan de
vrijwilligerscoördinator.

Nieuwsbrief

Regelmatig komt er een
nieuwsbrief CuraMare
uit waarin interessante en leuke nieuwtjes
staan. Je kunt zelf aangeven of je
deze wenst te ontvangen via de mail.

Opzeggen

Als je besluit om te stoppen met het
vrijwilligerswerk, dan stellen wij het
op prijs dat je de vrijwilligers coördinator zo snel mogelijk informeert.
Wij willen ook graag de reden weten.
Mogelijk kunnen wij als organisatie
leren van jouw ervaringen. Wij vinden
een goede afronding van belang; het
liefst in een persoonlijk gesprek of
per telefoon. of email.

Curadootjes

De Curadootjes zijn leuke dingen die
je als vrijwilliger aangeboden krijgt.
Alle vrijwilligers krijgen, net zoals alle
collega medewerkers, attenties van
CuraMare. Bijvoorbeeld een kerstpakket, een attentie met de dag van
de Zorg of iets lekkers met Sinterklaas. Ook krijgen vrijwilligers een
attentie als zij langdurig ziek zijn, bij
jubilea of afscheid.

