Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!
Artikel 1. Begripsbepaling!

!

1.1 De organisatie
… (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan).!
1.2 De directie
De functionaris (directeur/bestuurder) die namens de organisatie (stichting of vereniging) handelt en
verantwoordelijk is voor de algehele gang van zaken en de beleidsvorming binnen de organisatie. !
1.3 Vrijwilligersraad
Een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de vrijwilligers van de organisatie vertegenwoordigt. De
vrijwilligersraad is ingesteld door de directie de van de organisatie en bestaat uit vrijwilligers van de
organisatie.!
1.4 Vrijwilligers
Mensen die zich onbetaald inzetten voor de doelen van de organisatie. !
1.5 Ambtelijk secretaris!
De persoon, die in dienst is van de organisatie of als freelancer werkt voor de organisatie en die de
vrijwilligersraad ondersteunt als secretaris en/of adviseur.!
1.6 Coördinator
Een persoon die in dienst is van de organisatie om het werk van de vrijwilligers te coördineren en vrijwilligers
te ondersteunen. de directie stelt een vrijwilligersraad in!
Artikel 2. Doelstelling vrijwilligersraad!

!

2.1 De vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Hij vertegenwoordigt
de vrijwilligers van de organisatie in de besluitvormingsprocessen van de organisatie. Met zijn adviezen
levert de vrijwilligersraad een bijdrage aan een zorgvuldige besluitvorming door de directie over beleid of
uitvoeringszaken die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk.!
2.2 De vrijwilligersraad streeft ernaar om de stem van vrijwilligers en wat er bij hen leeft, genuanceerd en
duidelijk over te brengen.!
Artikel 3. Samenstelling en benoeming van de vrijwilligersraad!

!

3.1 De vrijwilligersraad bestaat uit minimaal .. (oneven aantal) en maximaal .. (oneven aantal) leden.1!
3.2 Verkiesbaar zijn die vrijwilligers die: !
• minimaal een half jaar jaar als vrijwilliger actief zijn binnen de organisatie;!
• minimaal een dagdeel per maand aan vrijwilligerswerk besteden binnen de organisatie. !
3.3 Stemgerechtigd is iedere vrijwilliger die meer dan twee maanden als vrijwilliger werkzaam is voor de
organisatie.

!
1

Het wenselijke aantal leden hangt onder andere af van de grootte van de organisatie, het aantal vrijwilligers en of er verschillende
groepen vrijwilligers zijn.!
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3.4 De leden van de raad worden benoemd voor .. (aantal) jaar. Na afloop van deze termijn, zijn de leden
meteen herkiesbaar. De maximale zittingsduur van een lid is drie maal .. (aantal jaar), dus .. (aantal) jaar in
totaal. Als een raadslid tussentijds stopt, is een nieuwe vrijwilliger benoembaar.!

!
!

Artikel 4. Faciliteiten van de raad!
4.1 De directie stelt de vrijwilligersraad in staat om goed te functioneren door het beschikbaar stellen van:!
• relevante informatie over de organisatie en de beleidsontwikkeling;!
• informatiemateriaal voor vrijwilligers over de vrijwilligersraad; !
• de nodige materiële ondersteuning, zoals vergaderruimte, koffie, papier, apparatuur, e-mailaccount, etc. !
• de nodige personele ondersteuning, zoals een notulist ambtelijk secretaris; !
• financiële middelen voor de redelijk te maken kosten voor het raadplegen van deskundigen door de raad;
de vrijwilligersraad informeert de directie de vooraf over deze kosten. !

!

4.2 De vrijwilligersraad heeft recht op een budget om vrij te besteden voor: !
• deskundigheidsbevordering; !
• aanschaf van literatuur; !
• deelname van leden aan symposia; !
• reiskosten die gemaakt worden voor werkzaamheden van de raad; !
• contacten met andere vrijwilligersraden. !
De hoogte van het budget wordt jaarlijks in het kader van de begroting van de organisatie vastgesteld. !

!
!

Artikel 5. Plaats in de organisatie !
5.1 Het overleg met de vrijwilligersraad wordt gevoerd door de directie. Onder overleg wordt ook verstaan
het voeren van correspondentie tussen de vrijwilligersraad en de directie. !
Artikel 6. Bekend maken van de vrijwilligersraad !

!

6.1 De vrijwilligersraad informeert de vrijwilligers over het werk van de raad en over de inhoud van de
samenwerkingsovereenkomst. De vrijwilligersraad stelt voor de vrijwilligers jaarlijks een schriftelijk verslag op
over de werkzaamheden van de vrijwilligersraad in het afgelopen jaar.

!

6.2 De directie informeert de betaalde medewerkers van de organisatie over het bestaan van de
vrijwilligersraad en over de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst. De directie stelt jaarlijks een
schriftelijk verslag op over het overleg met de vrijwilligersraad. !
Artikel 7. Opstellen huishoudelijk reglement !
De vrijwilligersraad stelt zelf een huishoudelijk reglement op en verdeelt in onderling overleg de
werkzaamheden en de functies. De raad stuurt een kopie van het reglement aan de directie. In het
huishoudelijk reglement staan de afspraken over de volgende onderwerpen: !
• samenstelling van de raad; !
• voorziening in tussentijdse vacatures; !
• het organiseren van verkiezingen; !
• het bijeenroepen van vergaderingen; !
• het opmaken en bedenken van agenda en verslagen; !
• besluitvorming door de raad; !
• onderlinge taakverdeling; !
• de taak en positie van de ondersteuner. !
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Artikel 8. Informatierecht van de vrijwilligersraad !
8.1 De directie zorgt ervoor dat de vrijwilligersraad tijdig en desgevraagd schriftelijk alle inlichtingen en
gegevens krijgt, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. !
8.2 De directie informeert de vrijwilligersraad over alle nog te nemen besluiten die direct of indirect van
invloed zijn op het vrijwilligerswerk bij de organisatie. !
8.3 De directie verstrekt de raad ten minste eenmaal per jaar, mondeling of schriftelijk, algemene gegevens
omtrent het beleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd. !
Artikel 9. Adviesrecht van de vrijwilligersraad!

!

9.1 De vrijwilligersraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over alles wat betrekking heeft op
vrijwilligersbeleid, vrijwilligerswerkzaamheden, scholing, begeleiding en voorzieningen.!
9.2 De directie stelt de raad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen
besluit dat de organisatie betreft, inzake:!
• het vrijwilligersbeleid2;!
• een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden en de organisatie; !
• een verhuizing of ingrijpende verbouwing; !
• het benoemen van de persoon die de coördinator van het vrijwilligerswerk aanstuurt; !
• het vrijwilligersbeleid; !
• het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame
samenwerking met een andere instelling.

!

9.3 De adviesaanvraag bevat tenminste: !
• de redenen voor het te nemen besluit; !
• de gevolgen van het te nemen besluit voor de vrijwilligers; !
• de maatregelen die de directie in verband met die gevolgen denkt te nemen.

!

9.4 De directie vraagt advies aan de vrijwilligersraad op een zodanig tijdstip dat het advies nog van
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. !
9.5 De vrijwilligersraad brengt het advies schriftelijk uit aan de directie . !
9.6 De raad is bevoegd de directie ongevraagd advies te geven over andere dan de in het lid 1 en 2
genoemde onderwerpen, die voor de vrijwilligers van belang zijn. !
9.7 Als de directie een besluit wil nemen dat afwijkt van het door de raad uitgebrachte advies, dan overlegt
hij ten minste eenmaal met de raad.!

!

9.8 De directie informeert de vrijwilligersraad over ieder genomen besluit waarover de raad schriftelijk advies
heeft uitgebracht. Wanneer zij van het advies van de vrijwilligersraad afwijkt, geeft ze hiervoor de
argumenten. !
9.7 Wanneer de raad en de directie bij de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst geen

2

Tenzij de directie of besluit om de Vrijwilligersraad instemmingsrecht te geven ten aanzien van het vrijwilligersbeleid, zoals de OR of
PVT instemmingsrecht heeft ten aanzien van het personeelsbeleid.!

!

Model Samenwerkingsovereenkomst

Pagina 3 van 5

overeenstemming kunnen bereiken, bestaat de mogelijkheid dat beide partijen gezamenlijk bij het bestuur of
de Raad van Toezicht een verzoek indienen tot bemiddeling. De vorm van de bemiddeling wordt in het
verzoek opgenomen.

!
!

Artikel 10. Instemmingsrecht van de vrijwilligersraad !
10.1 De raad heeft instemmingsrecht over de volgende onderwerpen:!
• het vrijwilligersbeleid;!
• benoeming van de coördinator;!
• verandering in de medezeggenschapsstructuur van de vrijwilligers; !
• opstarten van nieuwe taken voor vrijwilligers. !
10.2 De directie kan geen besluit nemen over deze onderwerpen zonder instemming van de vrijwilligersraad.!
10.3 Wil de directie toch een besluit nemen dat tegen het standpunt van de raad ingaat, dan legt hij het
geschil voor aan de Raad van Toezicht.!
Artikel 11. Openbaarheid van stukken!

!

11.1 De directie maakt binnen 10 dagen na vaststelling de volgende stuken openbaar:!
! 1.! het jaarverslag; !
! 2.! op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid; !
! 3.! het verslag, bedoeld in artikel 9 lid 1 van deze overeenkomst. !

!

11.2 De openbaarmaking geschiedt door de stukken voor de vrijwilligers ter inzage te leggen en op verzoek
daarvan afschriften te verstrekken. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn komen ten laste van de het
budget van de raad.!
Artikel 12. Bescherming raadsleden!

!

De raadsleden ondervinden geen hinder bij de uitvoering van hun taken als gevolg van deelname aan de
vrijwilligersraad en de activiteiten die daaruit voortvloeien.!

!
!

Artikel 13. Geheimhouding!
De leden van de raad, alsmede geraadpleegde deskundigen, worden geacht geheim te houden die
gegevens waarover door de directie, dan wel dor de raad geheimhouding is opgelegd.!

!
!

Artikel 14. Duur van de overeenkomst!
14.1 De overeenkomst gaat in op de datum waarop deze is ondertekend door de directie de en de
vrijwilligersraad.!

!

14.2 De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door een van beide partijen met een opzegtermijn
van zes maanden en met schriftelijke opgaaf van redenen.!

!
!

Artikel 15. Slotbepaling!
15.1 De overeenkomst wordt na inwerkingtreding jaarlijks door de vrijwilligersraad en de directie
geëvalueerd.!
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15.2 Aangelegenheden die beide partijen raken maar niet in deze overeenkomst zijn geregeld, worden
behandeld in de geest van deze overeenkomst.!
Aldus vastgesteld op en goedgekeurd door de vrijwilligersraad en de directie (plaats en datum),

!

Voorzitter Vrijwilligersraad: !

!

!

!

!

Directeur/Raad van Bestuur:

… (naam)!

!

!

!

!

… (naam)!

!

!

!
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