Vrijwilligerswerk bij
Parnassia Groep
Jouw inzet doet ertoe!

Welkom bij Parnassia Groep
Jij hebt je aangemeld als vrijwilliger bij
Parnassia Groep en een kennismakingsgesprek gehad met een van de coördinatoren
vrijwilligerswerk1. Wij vinden het ontzettend
fijn dat jij je wilt inzetten als vrijwilliger!
Als vrijwilliger kun je veel betekenen voor mensen met psychiatrische problemen. Je
geeft patiënten extra aandacht, je brengt plezier en afleiding, je richt je op de gezonde
kant van patiënten en je brengt de buitenwereld mee naar binnen. Kortom, je laat
patiënten merken dat zij ertoe doen.

Parnassia Groep

Parnassia Groep is actief in verschillende regio’s en bestaat uit diverse zorgbedrijven
waar vrijwilligers zich inzetten. Het vrijwilligerswerk binnen Parnassia Groep is verdeeld
over de regio’s: Rijnmond, Haaglanden en Noord-Holland. Elke regio heeft een
coördinator vrijwilligerswerk als centraal aanspreekpunt.

Contactpersoon vrijwilligers

Op elke afdeling waar vrijwilligers werken is een contactpersoon vrijwilligers verantwoordelijk voor de begeleiding van vrijwilligers en de communicatie hierover met het
team. De contactpersoon is je eerste aanspreekpunt en jullie houden regelmatig een
evaluatiegesprek. Loopt het vrijwilligerswerk niet prettig, dan bespreek je dit met je
contactpersoon. Wanneer jullie er samen niet uitkomen, neem dan contact op met de
coördinator vrijwilligerswerk.

1) In regio Rijnmond vallen maatjesvrijwilligers onder de consulent van het Maatjesproject v.w.b.
intakegesprek, matchingsprocedure, kennismakingsgesprek, evaluatie en begeleiding.
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Kennismaken op de afdeling

De volgende stap is een kennismakingsgesprek met de contactpersoon vrijwilligers op
de locatie waar je mogelijk aan de slag gaat. Hierbij krijg je uitleg over de afdeling en
de doelgroep. Ook bespreken jullie welke activiteiten je kunt gaan doen. Je krijgt een
rondleiding over de afdeling en kunt dan besluiten of het iets voor je is.
Als er een match is, kijken jullie samen naar
• de dagen, tijden
• startdatum
•	het aantal uur vrijwilligerswerk (Parnassia Groep hanteert een maximum van 4 uur
per dag en 20 uur per week).
Mocht er geen match zijn, dan zoekt de coördinator vrijwilligerswerk samen met jou
naar een andere afdeling of activiteit.

Inschrijving als vrijwilliger

Wanneer er een match is, word je ingeschreven in het personeelssysteem van
Parnassia Groep. Daarvoor hebben we nodig een kopie van een geldig ID-bewijs
en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Na inschrijving ontvang je een vrijwilligersovereenkomst en een declaratieformulier. Je mailadres wordt opgenomen in ons
adressenbestand, zodat we je kunnen mailen over vrijwilligersbijeenkomsten en
ander nieuws.

VOG

De VOG voor vrijwilligers is gratis en wordt digitaal ‘klaargezet’ door de coördinator
vrijwilligerswerk. Zelf dien je de aanvraag verder af te ronden met gebruik van je
DigiD. Je ontvangt de VOG op je huisadres en stuurt deze naar de coördinator
vrijwilligerswerk VOG.

Reiskostendeclaratie

De reiskosten worden vergoed op basis van OV. Als je met de auto reist krijg je een
kilometervergoeding. Het declaratieformulier onderteken je zelf en je vraagt de leidinggevende/contactpersoon van de afdeling waar je werkt te ondertekenen. Vervolgens
stuur je het formulier naar je coördinator. Reiskosten worden binnen twee weken na
indiening uitbetaald.

Overige kosten

Andere onkosten kun je alleen declareren wanneer je dit van te voren hebt afgesproken met je contactpersoon en/of de leidinggevende van de afdeling waar je werkt en
de coördinator vrijwilligerswerk. Je leent geen geld aan/van patiënten.
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Verzekeringen

Als vrijwilliger val je onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van Parnassia Groep. Wanneer een patiënt meerijdt in je auto, dan is het handig
een inzittendenverzekering af te sluiten. Het meerijden moet dan wel gaan om een
dienstreis binnen de kaders van de vrijwilligerstaken en in opdracht van de afdeling.
Bij schade dien je eerst je eigen verzekering aan te spreken. Wordt niet alles door je
verzekering vergoed, dan kun je onze verzekering aanspreken.

Proefperiode

Er geldt een proefperiode van twee maanden. Aan het einde van deze periode is er
een evaluatiegesprek met jou, je contactpersoon en de coördinator.

Omgangsvormen

Als je op de afdeling komt, meld je je bij je collega’s; je krijgt dan ook bijzonderheden
over de patiënten overgedragen. Heb je een leuk idee voor een activiteit of wil je met
een patiënt op pad, overleg het met je collega’s. Ben je met een patiënt weggeweest,
informeer je collega’s over hoe het is gegaan. Als je vrijwilligerswerk erop zit, meld je
je af en bespreek je eventuele bijzonderheden.
Ben je verhinderd om te komen, neem dan contact op met de contactpersoon van je
afdeling of met iemand anders van de afdeling. Als je maatje bent, informeer je de
patiënt of diens begeleider.

Patiëntinformatie en geheimhoudingsplicht

Je krijgt dié informatie over een patiënt die je nodig hebt om je vrijwilligerswerk goed
uit te kunnen voeren. Je hebt geen inzage in het patiëntendossier. Je gaat akkoord met
de plicht tot geheimhouding over alle informatie die je hebt over patiënten. Voor meer
informatie zie de Gedragscode Parnassia Groep en de Handreiking Sociale Media.

Calamiteiten

Je contactpersoon informeert je over wat te doen bij calamiteiten. Op sommige
afdelingen is het noodzakelijk dat je een pieper draagt en een afdelingssleutel krijgt.

Stoppen met vrijwilligerswerk

Als je stopt met je vrijwilligerswerk, geef je dit aan bij je contactpersoon en bij de
coördinator vrijwilligerswerk. Je contactpersoon en/of coördinator hebben ook de
mogelijkheid de gemaakte overeenkomst op te zeggen.
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Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•

Enthousiasme & betrokkenheid
Inzet & open communicatie
Verantwoordelijkheid & zelfstandigheid
Houden aan gemaakte afspraken

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•

Goede begeleiding
Enthousiasme & betrokkenheid
Inzet & open communicatie
Verantwoordelijkheid
Houden aan gemaakte afspraken
Themabijeenkomsten & attenties

Wij wensen je veel plezier en succes in je vrijwilligerswerk!

Meer informatie

Heb je vragen? Neem gerust contact op met een van de coördinatoren
vrijwilligerswerk.
Hoe je ze kunt bereiken, vind je op onze website.

Folder

Deze folder is met zorg samengesteld. De inhoud kan in de loop van de tijd
veranderen. Kijk voor de meest recente versie op onze website.
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Contact
Kijk voor meer informatie op
www.parnassiagroep.nl

