
Samen Helpen 
(vrijwilligersnetwerk Gereformeerde Gemeente Oud-Beijerland) 

In dit schrijven geven we beknopt weer binnen welke grenzen de vrijwilligers binnen onze gemeente ingezet 

kunnen worden. We doen dit onder een paar kopjes: ‘samen’,  ‘aanvrager’ en ‘vrijwilliger’. 
 

Samen 
Het inzetten van vrijwilliger staat niet op zichzelf. In gezinnen met kinderen verwachten we, dat ook zij taken 

verrichten. Tevens kan het zijn, dat bij de aanvrager ook mantelzorgers actief zijn of professionals vanuit de 

zorg ingezet worden. Samen houdt in: samen met de leden van het gezin en de familie en waar nodig 

mantelzorgers en professionals. 
 

Aanvrager 
Een aanvrager kan een verzoek voor inzet van vrijwilligers indienen bij de coördinatoren: 

- ……. 

- ……..b 

Zij zullen met u bespreken welke hulp nodig is en op welke manier ander leden in het gezin of familie al worden 

ingezet. U hoort van de coördinator welke vrijwilliger zal komen en welke taken deze zal uitvoeren. Het is niet 

de bedoeling dat de vrijwilliger structureel extra taken gaat doen dan is afgesproken.  

U kunt aanvragen doen voor: 

1. Het geven van ondersteuning die gericht is op het dagelijkse leven. Zonder uitputtend te kunnen zijn, kan 

gedacht worden aan boodschappen doen, huishoudelijke hulp, klusjes in en rond het huis, ondersteuning in 

het gezin en begeleiden bij of verzorgen van vervoer 

2. Het bijdragen aan het welzijn van leden van onze gemeenten om bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen. 

Te denken valt aan bijvoorbeeld voorlezen, wandelen, verjaardagsbezoek. 

3. Het ondersteunen in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij dementerenden, gehandicapten, ‘drukke’ 

gezinnen en terminale patiënten. 

Zeker bij het geven van ondersteuning voor het dagelijkse leven zal sprake zijn van tijdelijke inzet van 

vrijwilligers. Als toch verlenging nodig is, zal het uitgangspunt zijn een andere vrijwilliger in te zetten. 

Als er sprake is van vervoer door een vrijwilliger of bijvoorbeeld boodschappen doen voor het maken van een 

maaltijd zullen de kosten hiervoor vergoed moeten worden.  

Als aanvrager zult u wellicht uw waardering willen laten blijken voor wat een vrijwilliger doet. Het is niet 

toegestaan dit in de vorm van een geldelijke beloning te doen. 
 

Vrijwilliger 
Van degenen die zich opgegeven hebben om vrijwilliger te zijn, verwachten we dat ze dit ook daadwerkelijk 

zullen doen. Tegelijk kunnen er natuurlijk omstandigheden in het eigen gezin of de eigen familie zijn, dat dit 

tijdelijk niet mogelijk is. Dan kunt u dit melden bij de coördinatoren. 

Uitgangspunt is dat die taken verricht worden, die afgesproken zijn tussen coördinator, aanvrager en 

vrijwilliger. Het is niet de bedoeling dat deze taken tussen aanvrager en vrijwilliger structureel worden 

uitgebreid. 

De kosten voor eventueel vervoer of bijv. voor een maaltijd worden door de aanvrager bij u vergoed. Dit 

uitgangspunt willen we strikt hanteren, zodat er geen verschillen ontstaan tussen de ene vrijwilliger en de 

andere.  

Er zullen situaties zijn dat de aanvrager medicijnen gebruikt. Het is de vrijwilliger niet toegestaan door een arts 

voorgeschreven medicijnen toe te dienen.  

Het is begrijpelijk dat een aanvrager bij het beëindigen van de inzet van vrijwilligers zijn waardering wil laten 

merken. Het is echter niet toegestaan een waardering in de vorm van geld te aanvaarden.  


