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Inleiding
Participe maakt Meedoen mogelijk. Meedoen kan op allerlei manieren: werkend in een al
dan niet betaalde baan, voor uw buurt als organisator van verbindende evenementen, als
mantelzorger voor uw overbuurvrouw of als maatje van een kwetsbare stadgenoot. Ook als
vrijwilliger zijn er legio mogelijkheden in de stad (denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen of
op school of in het verzorgingshuis) maar ook via Participe en Delft voor Elkaar.
Wij heten u daarom van harte welkom als vrijwilliger bij Participe Delft. Participe Delft vindt
vrijwilligerswerk enorm belangrijk. Enerzijds vanwege onze afhankelijkheid van vrijwilligers
zonder wie wij onze opdracht niet kunnen realiseren. Anderzijds omdat wij geloven dat
meedoen de basis is van ons als mens zijn en zorgt voor zingeving en sociale interactie.
Door het doen van vrijwilligerswerk ontplooien mensen hun talenten en capaciteiten. Ieder
naar eigen wens en mogelijkheden. Het zorgt ervoor dat zij hun vrije tijd zinvol kunnen
besteden. Contacten met anderen hebben, betekent elkaar motiveren en inspireren. Door
vrijwilligerswerk krijgen mensen een positiever beeld van zichzelf en van elkaar. Meedoen in
de samenleving is belangrijk. Anderen in staat stellen mee te doen door hen een steuntje in
de rug te geven ook. Wat is er mooier dan zien dat het iemand beter gaat?
U heeft belangstelling voor vrijwilligerswerk bij onze organisatie. Juist in het sociale werk is
er een grote behoefte aan de inzet van vrijwilligers. Wij hebben een vrijwilligersbeleid
opgesteld zodat helder is wat u van ons en wij van u verwachten.
In dit vrijwilligersbeleid vindt u alle informatie over de samenwerking tussen u als vrijwilliger
en onze contactpersonen en de omgang met onze klanten. Voor vragen of opmerkingen kunt
u zich richten tot de contactpersonen van Participe Delft of tot ons secretariaat:
015 760 01 00 of per e-mail: info@participedelft.nu
Wij verheugen ons op de samenwerking met u en wij wensen u veel plezier en succes.
Sjaak van der Linde
Directeur a.i. Participe Delft
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1. Vrijwilliger worden bij Participe Delft
Bij Participe Delft zijn op verschillende niveaus en voor verschillende taken vrijwilligers nodig.
De behoefte aan nieuwe vrijwilligers wisselt per locatie en activiteit.
1.1. Eerste contact
Het eerste contact tussen u en Participe Delft kan op diverse manieren tot stand komen.
Misschien reageert u op een vacature die u gevonden heeft op de website van Delft voor
Elkaar (Participe Delft maakt onderdeel uit van Delft voor Elkaar). Misschien bent u eerst
bezoeker/deelnemer geweest bij een activiteit en meldt u zich nu als vrijwilliger of bent u viavia geïnteresseerd geraakt in vrijwilligerswerk bij Participe Delft.
Of u uw vrijwilligerswerk nu beschouwt als een zinvolle vrijetijdsbesteding of als een mooie
manier om weer toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen, onze samenwerking begint bij het
plaatsen van de juiste persoon op de juiste vrijwilligersfunctie. Om een juiste match tussen
de vrijwilliger en de activiteit te realiseren, is het mogelijk gebruik te maken van een
talentenscan.
1.2. Taakomschrijving
In de taakomschrijving vindt u beschreven welke specifieke vaardigheden of kennis voor een
bepaalde functie gewenst zijn, evenals de randvoorwaarden en de taken die daartoe
behoren. De concrete invulling van uw taken bespreekt u met uw contactpersoon.
1.3. Kennismakingsgesprek
Participe Delft hecht veel belang aan een goede kennismaking met de (potentiële) vrijwilliger
zodat wij uw ervaring en wensen goed kunnen doorgronden. Op die manier maken we de
wederzijdse verwachtingen duidelijk en vergroten we de kans op een succesvolle
samenwerking.
Voordat iemand als vrijwilliger aan de slag gaat bij Participe Delft, voert hij/zij een gesprek
met de medewerker (vanaf nu contactpersoon) die de vrijwilligerstaak begeleidt. Dit is een
oriënterend gesprek waarin de kwaliteiten, motivatie, wensen en wederzijdse verwachtingen,
taken, eventuele belemmeringen en tijdsinvestering van u als vrijwilliger aan de orde komen.
Ook de volgende zaken komen aan de orde tijdens het kennismakingsgesprek:
 Begeleiding
 Scholing
 Huisregels / gedragsregels
 Inspraak en medezeggenschap
 (Reis)-onkostenvergoedingen
 Verzekeringen
 Veiligheid (BHV, vluchtroute)
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
1.4. Vrijwilligersovereenkomst
Participe Delft werkt met een vrijwilligersovereenkomst. Deze overeenkomst is geen juridisch
document, maar dient er toe gemaakte afspraken vast te leggen, zodat de wederzijdse
verwachtingen helder zijn. Hierin staan de gegevens van de vrijwilliger en de medewerker
die als contactpersoon optreedt.
De vrijwilligersovereenkomst wordt met u doorgesproken en na akkoord door beide partijen
ondertekend.
U krijgt de overeenkomst mee en de contactpersoon bewaart een kopie. De gegevens
worden ingevoerd in een centraal adressenbestand van waaruit mailings kunnen worden
verzonden en adressenlijsten per locatie of activiteit worden gegenereerd. Op dit
adressenbestand is een privacyreglement van toepassing (zie bijlage).
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1.5. Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officiële bevestiging dat u geen
belemmering heeft voor een bepaalde vrijwilligersfunctie. Voor alle vrijwilligersfuncties bij
Participe Delft is een VOG noodzakelijk. Wanneer er een vrijwilligersovereenkomst wordt
ondertekend wordt er een VOG aangevraagd.
1.6. Introductie van de organisatie
Bij de start van uw vrijwilligerswerk wordt u uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst van
de organisatie. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met andere nieuwe vrijwilligers en
met de directie van Participe Delft en wordt verteld over hoe de organisatie in elkaar steekt
en de projecten/activiteiten waar aan gewerkt wordt.

2. Een goede begeleiding
Zodra u in een passende vrijwilligersfunctie aan de slag gaat, gaan wij samen met u aan het
werk. Een goede inwerkperiode is belangrijk om een beetje thuis te raken in de
werkzaamheden en de organisatie. Ook als u al langer bij ons vrijwilliger bent, houden we
contact om de ervaringen te bespreken en waar nodig bij te stellen.
2.1. Inwerk- en proefperiode
De proefperiode bij Participe Delft is één tot twee maanden, afhankelijk van de
werkzaamheden. Tijdens de inwerkperiode loopt u mee met een ervaren collega-vrijwilliger
en/of wordt ingewerkt door de contactpersoon. U krijgt zo de mogelijkheid om de
werkzaamheden die bij uw vrijwilligerswerk horen eigen te maken. De contactpersoon maakt
halverwege de proefperiode een afspraak voor een evaluatiemoment. Daarin wordt met
elkaar besproken of u het werk leuk vindt en de samenwerking bevalt. Het kan zijn dat de
werkzaamheden niet goed bij u passen. We kunnen dan samen bekijken of andere
vrijwilligerstaken u meer aanspreken. Bij kortdurende of eenmalige vrijwilligerstaken is het
inwerken en evalueren in de activiteit zelf ingebouwd.
Na de inwerkperiode gaat u als vrijwilliger zelfstandig of in groepsverband aan de slag.
2.2. Werkoverleg en bijpraatmomenten
Om de werkzaamheden op een prettige manier te laten verlopen, organiseert de
contactpersoon per werksoort of activiteit diverse bijeenkomsten voor overleg, afstemming of
training.
Daarnaast heeft u op individuele basis contact met uw contactpersoon. Op deze momenten
heeft u open gesprekken in een gelijkwaardige sfeer, waarin we even stilstaan bij uw
ervaringen en ideeën. De mogelijkheid bestaat om ook gezamenlijk te kijken naar eventuele
verwachtingen en desgewenst afspraken voor de toekomst.

3. Waardering
Participe Delft waardeert het enorm dat u vrijwilligerswerk wilt doen! We vinden het prettig
dat u zich inzet voor een mooier Delft. Op de volgende manieren laat onze organisatie graag
haar waardering zien.
3.1. Met de complimenten van Participe Delft
Een schouderklopje, een bedankje en soms ook een luisterend oor: onze medewerkers
tonen geregeld hun waardering en betrokkenheid. Met elkaar kunnen we een positieve sfeer
creëren en dat is misschien wel de grootste beloning voor uw vrijwillige inzet.
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3.2. Waardering voor alle Participe Delft vrijwilligers
We zetten al onze vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje met een feestelijke bijeenkomst met
een attentie.
3.3. Waardering van vrijwilligers per project, activiteit of individu
Participe Delft heeft de mogelijkheid om haar vrijwilligers te waarderen met een aardigheidje.
Het kan dan gaan om een gezamenlijk uitstapje, iets lekkers bij de koffie of bijvoorbeeld een
bloemetje voor de bijzondere inzet van een individuele vrijwilliger. Elk project/activiteit heeft
een potje voor verjaardagen etc.
Eén keer per jaar wordt u en uw collega-vrijwilligers uitgenodigd voor een brainstorm en/of
evaluatiemoment met betrekking tot het werk dat u doet
3.4. Onkostenregeling voor Participe Delft vrijwilligers
Participe Delft kiest ervoor om de vrijwilligers een beperkte onkostenvergoeding per dagdeel
te verstrekken. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de directie vastgesteld. Voorwaarde
voor het verkrijgen van de onkostenvergoeding is dat u en Participe Delft een
vrijwilligersovereenkomst hebben getekend. Uitbetaling vindt per kwartaal plaats.
3.5. Reiskosten
Woon-werkverkeer
De reiskosten woon-werkverkeer worden in principe niet vergoed. Ook vrijwilligers van buiten
de gemeente Delft kunnen geen beroep doen op extra vergoeding.
Reiskostenvergoeding voor vrijwilliger in kader van een activiteit
Standaard is dat gemaakte reiskosten (anders dan woon-werkverkeer) worden vergoed op
basis van de kosten van openbaar vervoer. Hiervan wordt alleen afgeweken als hier een
goed onderbouwde en redelijke aanleiding toe is, én als dit vooraf uitdrukkelijk met de
contactpersoon is overeengekomen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat reizen met het
openbaar vervoer geen optie is voor iemand met een handicap.
In die gevallen is het vergoeden van gemaakte autokilometers mogelijk. De vergoeding
bedraagt € 0,19 per kilometer.

4. Betrokkenheid en samenwerking
Participe Delft investeert in een goede samenwerking tussen contactpersonen en vrijwilligers
die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid, betrokkenheid, respect en vertrouwen. De
contactpersoon van de vrijwilliger is er verantwoordelijk voor om het contact met u als
vrijwilliger te onderhouden en waar nodig bij te sturen.
4.1. Informatie en communicatie
Participe Delft vindt het essentieel om vrijwilligers te betrekken bij ontwikkelingen in het
beleid en de organisatie en versterkt hiermee de communicatie met de vrijwilligers. Minstens
twee keer per jaar wordt aan de vrijwilligers een digitale (desgewenst een papieren)
nieuwsbrief verstuurd waarin u op de hoogte wordt gebracht van de ontwikkelingen,
projecten, eventuele cursussen en nieuwtjes van/over de organisatie. Ook het werkoverleg
en de website worden benut om u te informeren over wat er speelt in de organisatie. De
contactpersoon informeert de vrijwilligers over zaken die van belang zijn voor het uitvoeren
van taken.
4.2. Medezeggenschap/inspraak
Medezeggenschap van vrijwilligers is belangrijk omdat het een structurele uitwisseling
tussen vrijwilligers en de verschillende organisatieniveaus borgt. Vrijwilligers zijn op deze
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manier goed geïnformeerd, kunnen meepraten én meedenken. Traditionele vormen van
medezeggenschap (zoals bijvoorbeeld een vrijwilligersraad) sluiten echter niet altijd aan bij
de behoefte van vrijwilligers. De mogelijkheid bestaat om bij uw contactpersoon uw mening
te geven over zaken die u tegen komt tijdens uw vrijwilligerswerk. De contactpersoon
onderneemt desgewenst actie om een oplossing te vinden.
Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de jaarlijkse inspraakbijeenkomst die door Participe
Delft wordt georganiseerd waar tijdens u in gesprek kunt gaan met medewerkers en de
directie.
Jaarlijks vindt een bijeenkomst plaats met afgevaardigden van vrijwilligers en directeuren
vanuit de verschillende Participe-werkmaatschappijen om met elkaar algemene trends en
ontwikkelingen over vrijwillige inzet en onze organisatie te bespreken.
Participe Werkmaatschappijen :Participe Delft, Participe Alphen a/d Rijn, Participe Projecten,
Participe Amstelland.
4.3 Klachten
Het is mogelijk dat u een klacht/conflict heeft, dan wel tegen ongewenst gedrag of
misstanden binnen Participe aanloopt. Hieronder staat beschreven in welk geval u waar
terecht kunt en hoe uw klacht wordt behandeld.
Klachten / conflicten
Indien u klachten heeft of conflicten, probeer deze in eerste instantie met de betrokken
personen op te lossen, bespreek ze met uw contactpersoon. Komt u er daarmee niet uit, leg
het probleem dan voor aan de betrokken leidinggevende of een niet-betrokken medewerker.
Mocht dit alles niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht worden
voorgelegd aan de directeur.
Vertrouwenspersoon
Hoe we met elkaar omgaan is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Door ongewenste
omgangsvormen zoals foute bejegeningen, (seksuele) intimidatie, pesterijen en/of
discriminatie, kan een veilige werkomgeving in het geding komen. Wanneer u in uw
vrijwilligerswerk hiermee geconfronteerd wordt is het zaak om dit bespreekbaar te maken.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, garandeert absolute vertrouwelijkheid en
onderneemt alleen iets als u dat zelf wilt.
Wanneer u contact wenst met een vertrouwenspersoon dan kunt u rechtstreeks contact
opnemen met Elaine Dingemans: tel.nr. 06-3383 8297 of: e.dingemans@participedelft.nu
Met de vertrouwenspersoon kunt u indien gewenst ook een klacht/conflict bespreken.
Klokkenluidersregeling
Participe heeft een klokkenluidersregeling. Een vrijwilliger kan een melding doen als hij/zij
denkt dat er sprake is van een misstand binnen de organisatie. U moet dan wel zelf iets
weten of bemerkt hebben. De melding moet in principe altijd eerst intern gedaan worden.
Een melding moet betrekking hebben op een misstand met een maatschappelijk belang:
Schending van een wettelijk voorschrift, Gevaar voor: de volksgezondheid / de veiligheid van
personen / de aantasting van het milieu / voor het goed functioneren van de organisatie of
bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
U kunt bij het Huis voor Klokkenluiders advies krijgen als u een misstand vermoedt die werkgerelateerd is. Het advies is gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk. Indien u een melding wilt
doen, kunt u deze mailen naar: kwaliteit@participe.nu
In de bijlage vindt u de samenvatting van de tekst van de klokkenluidersregeling.
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4.4. Meldcode huiselijk geweld en kindermisbruik
Vrijwilligers hebben een rol in het opvangen van signalen van huiselijk geweld en
kindermisbruik. Uw contactpersoon stelt u tijdens uw inwerkperiode op de hoogte van de
meldcode. Het is daarom van belang hen op de hoogte te stellen van de meldcode. U hoeft
de meldcode niet tot op de letter te kennen maar u dient wel in staat te zijn signalen op te
vangen en bij uw contactpersoon aan te kaarten.
4.5. Continuïteit
Continuïteit is voor de werkzaamheden van groot belang. Toch kan het voorkomen dat
vrijwilligers of contactpersonen verhinderd of door ziekte afwezig zijn. Wanneer een
coördinator of vrijwilliger de afspraken niet kan nakomen, stelt hij de betreffende collega zo
spoedig mogelijk op de hoogte of regelt indien mogelijk zelf vervanging.
4.6. Vrijwilligers tevredenheidsonderzoek
Om de drie jaar wordt u gevraagd mee te werken aan een Vrijwilligers
tevredenheidsonderzoek (eerstvolgende 2020). Hierin kunt u aangeven over hoe goed de
zaken door Participe Delft voor vrijwilligers zijn geregeld en of het vrijwilligerswerk aan uw
verwachtingen voldoet. Ook kunt u vermelden wat u graag verbeterd zou zien in de
onderlinge samenwerking.
4.7. Faciliteren
Participe Delft faciliteert de randvoorwaarden, relevante kennis en stelt middelen ter
beschikking voor een goede uitvoering van de toegewezen vrijwilligerstaken. Dit betekent dat
zaken zoals digitale toegang, telefonie, (veilige)werkplek etc. op orde zijn.
4.8. Deskundigheidsbevordering
Participe Delft biedt vrijwilligers trainingen en workshops aan. Soms is een training verplicht
omdat bepaalde vrijwilligerstaken dit vereisen.
Delft voor Elkaar biedt scholing aan voor vrijwilligers in heel Delft via het Centraal Vrijwilligers
Punt . Als vrijwilliger van Participe Delft kunt u hier gebruik van maken. Het aanbod van
trainingen en workshops staat vermeld op de website van Delft voor Elkaar. In de
nieuwsbrieven vindt u het scholingsprogramma en kunt u zich inschrijven.

5. Afscheid
Natuurlijk doen wij ons best om de relatie met onze vrijwilligers te bestendigen voor de lange
termijn. Toch kan het voorkomen dat de vrijwilligersovereenkomst beëindigd wordt, op uw of
ons initiatief. Welke procedures treden dan in werking?
5.1 Opzegtermijn en overdracht
De partijen die de vrijwilligersovereenkomst zijn aangegaan, kunnen mondeling of schriftelijk
aangeven deze overeenkomst te willen beëindigen. Wanneer het mogelijk is, wordt er een
opzegtermijn van een maand aangehouden. Binnen deze maand kan het werk worden
overgedragen aan de opvolgende vrijwilliger. Wanneer dit niet mogelijk of nodig is, zorgt de
contactpersoon voor de overdracht.
De vrijwilliger levert eventuele van Participe Delft verkregen sleutels, tags, pasjes e.d. op de
laatste werkdag in bij de contactpersoon.
De vrijwilligersovereenkomst en het dossier worden maximaal één jaar bewaard.
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5.2 Eindgesprek
Wanneer een vrijwilligersovereenkomst wordt opgezegd, beëindigen we de samenwerking
met een eindgesprek. Of u nu zelf opzegt, of dat Participe Delft daartoe het initiatief neemt:
in beide gevallen vinden wij het belangrijk om een beëindiging zorgvuldig te laten verlopen
en om iedereen de kans te geven zich uit te spreken over de opgedane ervaringen. Deze
gesprekken vormen een belangrijk leermoment in de ontwikkeling van onze organisatie.
Het eindgesprek is vrijwillig en wordt door de contactpersoon aangeboden aan de vrijwilliger.
Het is mogelijk voor de vrijwilliger bij de contactpersoon een referentie op te vragen.
5.3 Niet eens met de beëindiging?
Wanneer de werkrelatie tussen Participe Delft en de vrijwilliger ernstig is verstoord, kan de
overeenkomst beëindigd worden. De verantwoordelijkheid van het beëindigen van een
vrijwilligersovereenkomst ligt bij de contactpersoon. Een contactpersoon of vrijwilliger kan dit
betwisten via het Centraal Vrijwilligers Punt (CVP). In deze situatie heeft het CVP in
samenspraak met de contactpersoon de beslissingsbevoegdheid.
Bijlagen:
1. Registratie AVG
2. Gedragscode
6. Klokkenluidersregeling
7. Regels onkosten declaratie
8. Toelichting Vrijwilligersverzekering

BIJLAGE 1
Registratie en AVG
Enige persoonsgegevens van vrijwilligers van Participe Delft worden geregistreerd. In het
privacyreglement is opgenomen welke gegevens worden geregistreerd, voor welke doelen
dit gebeurt en wie de gegevens mag inzien.
Vrijwilligers
Binnen Participe werken veel vrijwilligers voor taken waarvoor ze te maken hebben met de
AVG. Ook hun werk moet volgens de AVG worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de
thuisadministratie, formulierenbrigade, ondersteuning bij administratief werk met
persoonsgegevens, Vluchtelingenbegeleiding.
Contactpersonen/Medewerkers hebben op grond van de CAO een geheimhoudingsplicht.
Dit geldt niet voor vrijwilligers. Daarom wordt in de vrijwilligersovereenkomsten deze passage
opgenomen:
Bij uw werk bij Participe kunt u ook in contact komen met cliënten, gebruikers van diensten
van Participe. Zij hebben recht op bescherming van hun privacy. Van u als vrijwilliger vragen
wij dan ook zorgvuldig om te gaan met de informatie die u door uw werk bij Participe ter
kennis komt. Mocht u echter zorg hebben om mensen die u in uw werk ontmoet, schroom
niet om deze zorg met uw contactpersoon te bespreken.
Daarnaast is het van belang dat vrijwilligers ook werken met privacyrichtlijnen voor de
uitvoering van hun concrete taken.
De contactpersoon maakt met de vrijwilliger afspraken over: wat als ze op hun privé-mail en
privé-computer met persoonsgegevens van de organisatie werken. Als dit praktisch niet
anders kan, leg hen dan in ieder geval de privacy-waarborg zoals elders in dit document
vermeld, voor.
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Ook is het voor Participe Delft van belang dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in
de administratie om de volgende reden: de belastingdienst kan Participe Delft namelijk
vragen aan wie en wanneer een vrijwilligersvergoeding is uitbetaald. Om die reden
registreren wij een aantal noodzakelijke gegevens. Wij vragen de kandidaat-vrijwilliger om
eenmalig zijn of haar identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) te tonen als de
vrijwilligersovereenkomst wordt opgemaakt. De contactpersoon van Participe Delft neemt
dan de voor de belastingdienst noodzakelijke gegevens over in de overeenkomst.

BIJLAGE 2
Gedragscode Participe Delft
Participe Delft kent een gedragscode ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag.
Agressie, fraude, discriminatie en seksuele intimidatie worden niet geaccepteerd, noch van
(vrijwillige) medewerkers, noch van bezoekers van wijkcentra of gebruikers van diensten van
Participe Delft. De gedragscode heeft dus een meervoudige werking en is bedoeld om
vrijwilligers en medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag van collegavrijwilligers, beroepskrachten en klanten.
Van alle partijen wordt zonder uitzondering verwacht dat zij kennis nemen van, en zich
houden aan, de gedragscode van Participe Delft. De gedragscode is opgenomen in het
vrijwilligersbeleid en er ligt een actuele versie ter inzage bij het secretariaat. Bovendien wordt
de code uitgereikt aan alle (nieuwe) vrijwilligers.
1. Doelstelling
De doelstellingen van de gedragscode zijn:
- Het scheppen van een prettig werkklimaat;
- Het bevorderen van tolerantie;
- Het respecteren van verschillen in werkwijze, opvatting en ideeën;
- Het bieden van bescherming tegen ongewenst gedrag.
2. Eerlijkheid
- Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
- Wij geven elkaar feedback.
- Wij geven gemaakte fouten toe.
3. Betrouwbaarheid
- Wij zullen vertrouwelijke informatie die ons ter ore komt over bezoekers, vrijwilligers
of medewerkers niet aan anderen verstrekken, ook niet na het beëindigen van de
werkzaamheden voor Participe Delft.
- Wij vermijden belangenverstrengeling.
4. Betrokkenheid
- Wij houden de drempel zo laag mogelijk en willen een informatief en gezellig ‘thuis’
zijn voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en bezoekers.
- Wij ondersteunen en helpen elkaar.
5. Verantwoordelijkheid
- Wij gaan zorgvuldig om met de toegekende financiële middelen.
- Wij informeren betrokkenen bij afwezigheid, wegens vakantie of ziekte.
- Wij geven vakantie minimaal 1 maand van tevoren aan.
- Wij spreken elkaar aan op de aan ons toegekende verantwoordelijkheden.
- Wij signaleren onregelmatigheden.
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6. Gelijkwaardigheid
- Wij behandelen iedereen gelijkwaardig.
- Wij gaan respectvol met elkaar om.
7. Professionaliteit
- Wij gaan volgens afspraken te werk.
- Wij rapporteren - indien afgesproken - over onze werkzaamheden.
- Wij respecteren de organisatiestructuur.
- Wij staan open voor kritiek.
- We gaan zorgvuldig om met belangen van Participe Delft en met persoonlijke
belangen.
- Wij zien er verzorgd en netjes gekleed uit.
8. Veiligheid
- Wij waken voor het welzijn van elkaar en de bezoekers.
- Wij dragen zorg voor een veilige werkomgeving.
- Wij waken over elkaars eigendommen en die van de organisatie.
- Wij spreken elkaar aan op onverantwoord gedrag.
- Wij houden ons aan de geldende huisregels.
Voor de vrijwilliger die te maken krijgt met bedreiging, agressie of ander ongewenst gedrag,
geldt als vaste regel dat dit altijd moet worden gemeld bij de betreffende contactpersoon.
Participe Delft wil niet dat haar vrijwilligers zaken voor zich houden en daarmee het risico
dat zij tijdens hun vrijwilligerswerk lopen mogelijk vergroten. Participe is van mening dat in
voorkomende gevallen alle aandacht aan het veiligheidsprobleem moet worden besteed.
Contactpersonen informeren elkaar en bespreken gezamenlijk de aanpak ervan.
In terugkombijeenkomsten met vrijwilligers kunnen voorvallen die zijn opgetreden worden
besproken als praktijksituaties waarvan te leren valt. Steeds wordt besproken hoe
dergelijke situaties voorzien of voorkomen hadden kunnen worden en als ze zich voordoen,
hoe er dan het best mee kan worden omgegaan.
9. Ongewenst gedrag
- Wij discrimineren niet en wij hebben respect voor andermans levensovertuiging of
manier van leven.
- Wij vertonen geen ongewenst seksueel of agressief gedrag.
10. Werking
Elke contactpersoon, vrijwilliger of stagiair ontvangt een exemplaar van deze gedragscode.
Van bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met deze
gedragscode. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de
gedragscode gewezen worden. Daarnaast gelden huisregels op jeugdcentra waar we
werken. De huisregels hangen duidelijk zichtbaar aan de muur.
11. Gedragscode vertalers
Onderstaande punten zijn toegevoegd voor vertalers, de punten zijn opgesteld door de IND.
Sommige punten komen overeen met de punten van de gedragscode van Participe Delft.



Als vertaler heb je een geheimhoudingsplicht. Deze plicht blijft ook bestaan als je niet
meer werkt bij Vluchtelingenbegeleiding Delft of Participe Delft.
Je bent als vertaler een tussenpersoon. Je bent neutraal en geen gesprekspartner. Je
verduidelijkt de taal tussen de gesprekleider en de cliënt.
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Vanwege je neutrale positie zit je in de spreekkamer tussen de gesprekleider en de
cliënt. Als je naast de gesprekleider gaat zitten, kan dit leiden tot wantrouwen. Het is aan
te raden enige afstand te nemen.
De gesprekleider leidt het gesprek; hij/zij heeft de regie en geeft aan wanneer hij/zij je
nodig heeft.
Als je tijdens een gesprek de indruk krijgt dat de cliënt iets niet goed begrijpt, vertel dit
dan aan de gesprekleider. Hij/zij zal nogmaals uitleg geven aan de cliënt. Dit is belangrijk
om misverstanden te voorkomen.
Als je merkt dat de cliënt ondanks jouw vertalingen, de taal waarin gesproken wordt niet
goed verstaat, geef dit dan door aan de gesprekleider.
Als vertaler probeer je zoveel mogelijk letterlijk te vertalen. Als je een woord niet letterlijk
kan vertalen, dan kun je een omschrijving geven voor dat woord.
Het zonder medeweten van de gesprekleider brieven, formulieren, etc. uitleggen kan
leiden tot misverstand bij de cliënt. Deze kan jou zien als gesprekleider, in plaats van een
vertaler.
Persoonlijke mening. Je bent geen gesprekspartner, houd je bij het letterlijk vertalen. Na
afloop van het gesprek, wanneer de cliënt weg is, kun je altijd je persoonlijke mening
geven aan de gesprekleider.

Voorbereiding van het gesprek
- De gesprekleider zal met jou het gesprek voorbereiden en vertellen waar het over
gaat. Dit is belangrijk als er woorden gebruikt gaan worden die niet alledaags zijn, of
als er een complex probleem speelt. Vraag om uitleg als je zelf niet goed begrijpt
waar het over gaat.
- Vertrouwen is erg belangrijk! Als je met de gesprekleider in gesprek gaat om iets
nader uit te leggen, vertel dan aan de cliënt waarom je dit doet.
- Je kunt om een pauze vragen tijdens een gesprek met een cliënt. Bijvoorbeeld: je
merkt dat je vermoeid raakt, dat de cliënt twijfels heeft over jou of de gespreksleiding,
de cliënt weerstand heeft om over een onderwerp te praten. Je loopt dan samen met
de gesprekleider uit de spreekkamer en jullie bespreken samen de situatie (dus niet
waar de cliënt bij is).
12. Naleving
Op het werkoverleg wordt de gedragscode regelmatig besproken.

BIJLAGE 3
KLOKKENLUIDERSREGELING PARTICIPE
Samenvatting Regeling “Melden vermoeden van een misstand of onregelmatigheid”
(klokkenluidersregeling Participe) - Wanneer en hoe doet u dat? Geldig: v.a. 26 maart
2019.
Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit de wet Huis voor klokkenluiders en een
(beknopte en vereenvoudigde) samenvatting van de meldingsprocedure van Participe. Lees
ook altijd eerst goed de volledige ‘Regeling melden van vermoeden van een misstand of
onregelmatigheid’ van Participe door. Deze is te vinden op de website van Participe:
www.participe.nu
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Klokkenluiderswet
De wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden
en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Op basis hiervan moet
elke werkgever waar minimaal 50 personen werkzaam zijn een klokkenluidersregeling
hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een
misstand.
De klokkenluiderswet geldt voor werkgevers en werknemers. Dat zijn echter ruime
begrippen. Een werkgever is volgens de wet niet alleen iemand die mensen in loondienst
heeft. Iedereen die arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten is werkgever. Een
werknemer is iemand die nu arbeid verricht of in het verleden heeft verricht, bijvoorbeeld
vóór het pensioen of in een vorige baan, met of zonder arbeidscontract. Dus als we het in
deze regeling over werknemers hebben, dan bedoelen we daarmee óók zzp’ers,
vrijwilligers, flexwerkers en stagiaires.
Waarover een melding gedaan kan worden
Een werknemer kan een melding doen als hij denkt dat er sprake is van een misstand binnen
de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt of in aanraking is gekomen via zijn werk. De
melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben. Iets melden op basis van geruchten
of verhalen van anderen, kan niet. De melding moet in principe altijd eerst intern gedaan
worden.
Waar de melding betrekking op moet hebben
Een melding moet betrekking hebben op een misstand met een maatschappelijk belang:
· Schending van een wettelijk voorschrift;
· Gevaar voor de volksgezondheid;
· Gevaar voor de veiligheid van personen;
· Gevaar voor de aantasting van het milieu;
· Gevaar voor het goed functioneren van de organisatie of bedrijf als gevolg van een
onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.
Intern kunnen ook meldingen gedaan worden van onregelmatigheden. Wat hieronder wordt
verstaan, vind je in de uitgebreide regeling.
Recht op advies
Een werknemer kan zowel bij de vertrouwenspersoon van zijn werkmaatschappij, als bij het
Huis voor Klokkenluiders advies krijgen als hij een misstand vermoedt die werk-gerelateerd
is. Het advies is gratis, onafhankelijk en vertrouwelijk.
Wanneer en hoe melden
Een werknemer moet in principe altijd eerst een interne melding doen bij zijn werkgever. Dat
is meestal bij de directeur, als de hoogste leidinggevende van de werkmaatschappij.
Wanneer er een vermoeden bestaat dat de directeur betrokken is bij de vermoede misstand
of de melding het functioneren of handelen van de directeur betreft, dan kan de werknemer
melding doen bij de bestuurder van Participe Groep. Wanneer de melding een vermoede
misstand of het functioneren of handelen van de bestuurder betreft, dan kan de werknemer
de melding doen bij de Raad van Toezicht van Participe Holding.
Als die melding niet of niet naar tevredenheid is afgehandeld én het over een vermoeden van
een misstand gaat, dan kan de werknemer vervolgens een melding doen bij een externe
instantie. In sommige gevallen kan de werknemer de melding ook direct doen.
Hieronder vind je een (beknopte en sterk vereenvoudigde) samenvatting van de
meldingsprocedures.
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Stappenplan (Eerst) intern melden – misstanden en onregelmatigheden
Stap 1: Ga na of de regeling van toepassing is op jouw zaak. Lees hiervoor goed de
definities onder art. 1c, 1d en 3 in de regeling.
Stap 2: Maak eventueel een afspraak met de vertrouwenspersoon van een andere vestiging
van Participe, namelijk Participe Alphen aan den Rijn: Mohamed Haouli, e-mail:
m.haouli@participe.nu. U kunt hem vertrouwelijk raadplegen. De vertrouwenspersoon is
onafhankelijk en kan adviseren, bijvoorbeeld of de regeling wel of niet van toepassing is op
uw zaak, u begeleiden in de hieronder beschreven procedurestappen, of anders adviseren
over doorverwijzing naar de juiste persoon / andere instantie.
Stap 3: U kunt eventueel ook een andere adviseur die uit beroep of ambt een
geheimhoudingsplicht heeft (zie 1i) voor advisering en ondersteuning inschakelen.
Stap 4: Stuur de melding naar: kwaliteit@participe.nu. Vanuit daar wordt de melding
gestuurd naar de hoogst leidinggevende (de directeur of de bestuurder of de Raad van
Toezicht van Participe Holding).
Stap 5: U krijgt binnen 1 week na ontvangst een ontvangstbevestiging.
Stap 6: Er wordt zo spoedig mogelijk een onderzoek gestart n.a.v. de melding.
Stap 7: Binnen 8 weken na de melding ontvangt u schriftelijk antwoord met daarin het
standpunt en de te nemen maatregelen. Dit gebeurt vertrouwelijk.
Stap 8: Er mag (na schriftelijke kennisgeving) worden afgeweken van deze termijn van 8
weken. De aanvullende termijn is maximaal 4 weken.
Indien u de interne procedure hebt doorlopen en niet tijdig een standpunt van de werkgever
hebt ontvangen of de melding niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u (enkel bij een
misstand) een melding doen bij een externe instantie, zoals een inspectie, toezichthouder,
of de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders. In speciale situaties kunt u de
interne meldingsprocedure overslaan en direct een externe melding doen. Voor welke
situaties dat geldt leest u in de uitgebreide regeling onder artikel 8.
Stappenplan Extern melden – alleen misstanden
Stap 1: Ga na of de regeling van toepassing is op uw zaak, of de interne procedure goed
doorlopen is, en/of de situatie voldoet aan de voorwaarden voor extern kunnen melden (zie
art. 1c, 1d en 8).
Stap 2: Maak eventueel een afspraak met de vertrouwenspersoon van een andere vestiging
van Participe, namelijk Participe Alphen aan den Rijn: Mohamed Haouli, e-mail:
m.haouli@participe.nu. U kunt hem vertrouwelijk raadplegen. De vertrouwenspersoon kunt u
adviseren, bijvoorbeeld of de interne procedure voldoende doorlopen is, of dat u (direct)
extern mag melden en welke externe derde voor de bedoelde situatie dan het meest in
aanmerking komt. En u eventueel begeleiden bij de hieronder beschreven
procedurestappen.
Stap 3: U kunt eventueel ook een andere adviseur die uit beroep of ambt een
geheimhoudingsplicht heeft (zie 1i) voor advisering en ondersteuning inschakelen.
Stap 4: Verstuur de melding aan een externe derde die voor de bedoelde situatie het meest
in aanmerking komt. Laat u van te voren goed hierover door de vertrouwenspersoon of door
een andere adviseur met geheimhoudingsplicht adviseren.
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Verbod op benadeling van de werknemer
De werkgever mag de werknemer niet benadelen omdat hij een melding gedaan heeft. De
werknemer moet de melding wel op de juiste manier gedaan hebben. Benadeling kan zijn
ontslag, maar ook gedwongen overplaatsing, het weigeren van een promotie of pesten.

BIJLAGE 4
Regels onkostendeclaratie
Soms maakt een vrijwilliger onkosten t.b.v. een activiteit. Dan gelden de volgende
spelregels:
- Alle uitgaven moeten passen binnen de begroting van de activiteit;
- Participe Delft vergoedt de door de vrijwilligers gemaakte kosten alleen op basis van
vooraf gemaakte afspraken met de contactpersoon;
- Voor alle gemaakte kosten geldt: vergoeding vindt altijd plaats op declaratiebasis en
geldt voor reëel en aantoonbaar gemaakte uitgaven die in direct verband staan met
het verrichte vrijwilligerswerk;
- Het door de contactpersoon/projectleider en vrijwilliger volledig ingevulde en
ondertekende declaratieformulier wordt door de contactpersoon/projectleider
gestuurd naar het secretariaat van Participe Delft;
- Uitbetaling van onkosten vindt binnen 2 weken plaats.

BIJLAGE 5
Informatie verzekeringen
Ongevallenverzekering
Participe Delft heeft voor al haar vrijwilligers ‘een vrijwilligersongevallenverzekering’
afgesloten. De werking van deze verzekering is van kracht als men vrijwilligerswerk voor
Participe Delft doet.
W.A.-verzekeringen
Als een vrijwilliger tijdens het uitvoeren van het ‘werk’ schade veroorzaakt, kan Participe
Delft daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Deze aansprakelijkheid van Participe Delft ten
opzichte van eventueel door vrijwilligers veroorzaakte schade aan derden is daarom
verzekerd. Participe Delft heeft een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven
(W.A.B.) afgesloten, zijnde een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven waarbij
vrijwilligers onderdeel uitmaken van de dekking.
Collectieve inzittendenverzekering
De SVI (schadeverzekering voor inzittenden) -plusverzekering dekt de
ongevalleninzittenden.
Zie artikel 1.4 polisvoorwaarden.
Aangezien de voorwaarden van deze verzekeringen kunnen worden bijgesteld of aangepast
is het verstandig via het secretariaat van Participe Delft de actuele versie van de
polisvoorwaarden na te lezen.
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Voor een beroep op de boven aangegeven vrijwilligersverzekeringen is het nodig na een
schade-gebeurtenis snel contact op te nemen met de sociaal werker of met het secretariaat
van Participe Delft en te verzoeken om een schadeformulier. Dit dient dan ingevuld en met
toelichtende documenten, zoals een proces-verbaal of eventuele getuigenverklaringen, naar
Participe Delft te worden gestuurd.
De verzekeringen van Participe Delft zijn aanvullend op de eigen verzekeringen. Deze
moeten altijd eerst worden aangesproken. Voor de niet-gedekte schade kan een
beroep worden gedaan op de verzekeringen van Participe Delft.
Daarnaast heeft de gemeente verschillende verzekeringen voor vrijwilligers
afgesloten. Meer informatie hierover vindt u op de site van de gemeente Delft.
Als onderdeel van Delft voor Elkaar (DvE) streven we naar een beter op elkaar afgestemd
vrijwilligersbeleid voor de komende jaren.
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