Afspraken vrijwilligers van St. de Helpende Hand
Vrijwilligers leveren onbetaald werk voor mensen in de gemeente Wageningen die steun behoeven
en de nodige steun niet kunnen inkopen. De coördinator geeft de aanvraag door aan de vrijwilliger
en deze maakt binnen 2 weken contact op met de cliënt om een afspraak te maken wanneer de klus
gedaan wordt.
De vrijwilligers verklaren zich akkoord met onderstaande gedragsregels ten behoeve van de
veiligheid en vergoeding.
1. Preventie:
Wees alert op gevaarlijke situaties waar een klus verricht wordt en houdt daar rekening mee. Kijk bij
eerste aankomst op de werkplek naar een vluchtroute. Bijvoorbeeld in een flat naar noodtrappen
e.d. In geval van twijfel neemt de vrijwilliger contact op met de coördinator. Elke vrijwilliger die een
klus uitvoert doet dit met eigen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik van gereedschap en andere
hulpmiddelen.
Soms is het te gevaarlijk om een klus uit te voeren. Reden om te stoppen met de klus en de plek te
verlaten kunnen zijn: brand/explosie gevaar, een ongeval of agressie. Waarschuw bij dreigend gevaar
de cliënt of andere relevante mensen in de omgeving en verlaat de werkplek. Bij twijfel over
veiligheid mag de klus niet worden uitgevoed!!!
2. Calamiteiten:
In geval van calamiteiten geldt:





Verlaat de werkplek direct en zoek een veilige plek op.
Raak niet in paniek, blijf kalm.
Laat alles liggen en breng jezelf in veiligheid.
Waarschuw daarna de juiste autoriteiten: Bel 112 of laat anderen bellen, indien nodig en
neem contact op met de coördinator.

Neem nooit extra risico’s die je eigen leven in gevaar brengen…….. Je bent vrijwilliger en je leven
moet zeker niet in gevaar komen.
3. Verzekeringen:
De vrijwilligers in Wageningen zijn via de stichting automatisch verzekerd bij de Gemeente
Wageningen. Meer info:
https://www.wageningen.nl/Werk_en_welzijn/Zorg_en_welzijn/Vrijwilligers/Gratis_vrijwilligersverze
kering
4. Vergoeding:
De vrijwilliger neemt voor de St. Helpende Hand geen financiële vergoeding aan. Een cliënt kan
desgewenst een donatie overmaken op rekening van de stichting. Het rekeningnummer is
NL81RABO0192306723 t.n.v. de Helpende Hand. Deze is ook te vinden in de folder van de Stichting.
5. Gedrag:
De vrijwilliger dient zich te allen tijde netjes en correct te gedragen t.o.v. de cliënt.

