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Vrijwilligersbeleid de Bibliotheek Gouda 2022-2024 
(ES, februari ’22) 
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1. Het belang van vrijwilligers 
Met de transitie van de klassieke uitleenbibliotheek naar de hedendaagse maatschappelijk-
educatieve bibliotheek (zoals vastgelegd in de Wsob 2015) en met de komst van het Taalhuis, is de 
inzet van vrijwilligers – bij de ondersteuning van de medewerkers en om aanvullende dienstverlening 
mogelijk te maken – onontbeerlijk geworden.  
Daarnaast zorgt de samenwerking met vrijwilligers ook voor de nodige verbinding met de lokale 
gemeenschap in (de verschillende wijken van) Gouda. Een vrijwilliger brengt op actieve wijze kennis 
in de organisatie, weet wat er speelt in de gemeente en kan er samen met de medewerkers voor 
zorgen dat de participerende rol van de bibliotheek in de samenleving tot stand wordt gebracht. 
 
Vrijwilligers zijn waardevolle partners. Een optimale inzet van betaalde medewerkers en vrijwilligers 
draagt bij aan een efficiënte en effectieve organisatie. De bibliotheek Gouda werkt al jaren met de 
inzet van vrijwilligers bij diverse ondersteunende taken. Eind 2021 bedroeg het aantal vrijwilligers 
xxx (dat is exclusief de vrijwilligers van Voorleesexpress). 
 
Niet alleen betaalde medewerkers van de bibliotheek, ook vrijwilligers moeten meegroeien met de 
organisatie en de dienstverlening die zij biedt. Het is belangrijk vrijwilligers hierin te faciliteren door 
het aanbieden van de benodigde deskundigheidsbevordering. 
 
Met dit vrijwiligersbeleid, dat onderdeel is van het strategische beleid zoals vastgelegd in het 
Meerjarenbeleidsplan 2022-2024, maakt de bibliotheek Gouda duidelijk op welke wijze vrijwilligers 
deel uitmaken van de organisatie. 
 
 
a. De missie, visie en waarden van de bibliotheek Gouda 
 
Missie 
In de bibliotheek Gouda komen de fysieke en de digitale wereld samen. Vanuit deskundigheid, 
expertise en enthousiasme moedigen we aan tot leesplezier en een leven lang ontwikkelen, in 
verbinding met elkaar. We zijn pionier in een continu veranderende samenleving en we zoeken waar 
mogelijk aansluiting bij de behoeften van de stad.  
Onze bibliotheek is een fijne, neutrale en veilige plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar 
zelfontplooiing geen grenzen kent. Met onze mensen en ons werk dragen we in hoge mate bij aan 
een geletterd en inclusief Gouda. 

Visie 
Door te lezen vergroot je je woordenschat, prikkel je je fantasie en verrijk je jezelf met taal en 
verhaal. Door te lezen heb je toegang tot verhalen, kennis en informatie die jij op jouw beurt kunt 
delen met een ander. Zo groeien je dromen en je kansen in de huidige, veeleisende maatschappij. 
Het netwerk van de bibliotheek Gouda biedt een uitgebreide boekencollectie, digitale 
dienstverlening, een inspirerend platform voor ontmoeting en debat én deskundigheid op het gebied 
van taalontwikkeling, leesbevordering en informatievoorziening. 
In het hart van onze stad staat de Chocoladefabriek. Een broedplaats waar iedereen welkom is en 
toegang heeft tot informatie, inspiratie en plezier. Samen met onze samenwerkingspartners voorzien 
wij in de behoefte van de stad om fysiek en digitaal met elkaar verbonden te zijn. Met onze mensen 
en ons werk dragen we in hoge mate bij aan een geletterd en inclusief Gouda. 
 
Waarden 
We doen ons werk vol overtuiging en vanuit een aantal vaste waarden. We zijn nieuwsgierig naar 
nieuwe ontwikkelingen en gaan innovatief en duurzaam te werk. We treden elke vorm van 
samenwerking open, enthousiast en deskundig tegemoet. Onze informatie en onze dienstverlening 
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zijn neutraal en betrouwbaar. Bij alles wat we doen staan onze leden, gebruikers en bezoekers 
centraal. En alles heeft een meerwaarde voor een geletterd en inclusief Gouda. 
  
b. Visie inzet vrijwilligers  
De uitgebreide dienstverlening van de Bibliotheek Gouda en het Taalhuis Gouda kan niet louter door 
medewerkers uitgevoerd worden. Met een betaalde formatie van nog geen 20fte is de inzet van 
vrijwilligers bij de tientallen, wekelijks georganiseerde activiteiten noodzakelijk om die kunnen te 
realiseren. Door het inzetten van vrijwilligers ontstaat er voor medewerkers ruimte om hun 
kernfunctie uit te voeren en nieuwe ontwikkelingen te volgen en te introduceren die passen in de 
strategie van de bibliotheek.  
 
Daarnaast is het voor de Bibliotheek Gouda belangrijk dat ze haar maatschappelijke rol goed kan 
invullen. Zij wil Gouwenaars de kans bieden om zich te ontwikkelen, hun afstand tot de arbeidsmarkt 
te verkleinen, hun vrije tijd zinvol in te vullen en andere mensen te ontmoeten. Het aanbieden van 
vrijwilligerswerk draagt hieraan bij. Bovendien zorgt de inzet van vrijwilligers voor deelname aan en 
betrokkenheid bij de lokale samenleving.  
 
Vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek Gouda omvat werkzaamheden die vrijwillig, maar niet vrijblijvend, 
namens de organisatie worden uitgevoerd, ten behoeve van onze leden en de gemeente Gouda. 
Met de vrijwilligers betrekken we Gouwenaars (nieuwkomers en ingezetenen) bij de bibliotheek en 
vergroten we het draagvlak in de gemeente; kunnen we onze ambities waarmaken en kwalitatief 
goede dienstverlening blijven bieden en halen we andere deskundigheid en vaardigheden in huis.  
 
c. Doel vrijwilligersbeleid  
Het doel van ons vrijwilligersbeleid is dat we zorgvuldig en doeltreffend Gouwenaars werven, 
inzetten en begeleiden in hun werkzaamheden voor de bibliotheek. We stimuleren een goede 
onderlinge samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers. Zo geven we inhoud aan ons 
maatschappelijk ondernemerschap.  
Het beleid biedt de basis vanwaaruit de vrijwilligers in samenwerking met de medewerkers – ieder 
vanuit eigen expertise en motivatie – hun betrokkenheid en inzet vorm kunnen geven.  
In gezamenlijkheid wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van de bibliotheek 
Gouda. 
   
We stellen ons tot doel dat vrijwilligers:  

• zich met plezier inzetten voor de bibliotheek.  
• zich opstellen als ambassadeur voor de bibliotheek en haar wettelijke taken. 
• de communicatie vanuit de bibliotheek als goed en stimulerend ervaren.  
• zich gehoord en gezien voelen door de medewerkers van de bibliotheek.  
• zich gestimuleerd en uitgedaagd voelen en van nut voor de bibliotheek en daarmee voor de 

lokale gemeenschap in zijn algemeenheid 
• hun eigen doelen kunnen realiseren (mits die ten dienste staan van de hogere doelen van de 

bibliotheek).  
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2. Het inzetten van vrijwilligers 
 
a. CAO Openbare Bibliotheken   
Voor dit vrijwilligersbeleid volgen wij de CAO Openbare Bibliotheken. In dit beleid is uitgewerkt welk 
deel van de dienstverlening door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Leidend hierbij is om het werk van 
medewerkers uitvoerbaar te houden en de continuïteit te waarborgen. Vrijwilligerswerk bij de 
bibliotheek Gouda omvat alle werkzaamheden die vrijwillig, maar niet vrijblijvend, namens onze 
organisatie worden uitgevoerd ten behoeve van onze leden en de Goudse samenleving.  
  
In artikel 48 van de CAO zijn de voorwaarden voor het vrijwilligerswerk nader omschreven. De 
bibliotheek is door de certificering gehouden aan de afspraak dat de kerntaken vervuld zullen 
worden door professionele, betaalde medewerkers. Bij bepaalde werkzaamheden kunnen zij worden 
ondersteund door vrijwilligers. De bibliotheek Gouda onderschrijft dit beleid en zal onder geen 
beding betaalde functies vervangen door vrijwilligers.  
    
Hoofdstuk VII Sociaal-organisatorische regelingen, artikel 48: Vrijwilligerswerk  
Volgens de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen heeft een openbare bibliotheek in ieder 
geval vijf functies. De professionele organisatie staat voor de invulling, continuïteit en 
doorontwikkeling van deze vijf functies.  
In een organisatie die valt onder de werkingssfeer van deze cao blijft de inzet van vrijwilligers beperkt 
tot een aanvulling op de professionele organisatie. Iedere organisatie heeft daarop gericht beleid. 
Met inachtneming van de Wet op Ondernemingsraden (WOR) overlegt de werkgever met de 
medewerkers over het vrijwilligersbeleid en welk deel van de dienstverlening door vrijwilligers 
uitgevoerd kan worden. Dit wordt periodiek geëvalueerd.   
De inzet van vrijwilligers gebeurt onder supervisie van en met ondersteuning van de 
professionele organisatie. De inzet van vrijwilligers gaat niet ten koste van de betaalde 
formatie van de professionele organisatie.  
Het hierboven gestelde geldt ook voor de inzet van vrijwilligers toegewezen door de subsidiërende 
overheid.  
 
b. Definiëring van vrijwilligerswerk   
Onder vrijwilligerswerk verstaat de bibliotheek Gouda werk dat onverplicht en onbetaald, maar wel 
in enig georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van gebruikers van de bibliotheek. 
Vrijwilligerswerk vult het werk van de medewerkers van de bibliotheek aan, maar kan dit niet 
vervangen. Onverplicht betekent dat de vrijwilliger in vrijheid kiest om bepaalde werkzaamheden op 
zich te nemen. Dit betekent niet dat er sprake is van vrijblijvendheid. Het kiezen voor 
vrijwilligerswerk brengt verplichtingen met zich mee. Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dit 
betekent dat vergoedingen alleen betrekking hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve 
van of kosten in verband met het verrichten van het vrijwilligerswerk. Georganiseerd verband 
betekent dat vrijwilligerswerk binnen een bepaalde structuur plaatsvindt. De vrijwilliger werkt altijd 
onder de verantwoordelijkheid van een medewerker tot wiens taakgebied de werkzaamheden 
behoren. De vrijwilliger draagt nooit de eindverantwoordelijkheid.  
De bibliotheek is verantwoordelijk voor het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers 
binnen de organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op 
een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden.  
  
c. Type vrijwilligers  
 Binnen de bibliotheek kunnen verschillende typen vrijwilligers werken. We onderscheiden:  

• de structurele vrijwilliger die zich voor een langere periode regelmatig inzet  
• de tijdelijke vrijwilliger die zich voor een kortdurend project aan de bibliotheek verbindt  
• de expertvrijwilliger die onze medewerkers inhoudelijk aanvult  
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Daarnaast kennen we ‘geleide’ vrijwilliger die vanuit de lokale overheid of school ervaring komt 
opdoen (werkervaringsplekken of stageplekken).  
  
d. Planning   
Op basis van ons meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen bepalen de medewerkers die met 
vrijwilligers werken jaarlijks hoe hun inzet eruit komt te zien:  

• voor welke werkzaamheden we vrijwilligers willen inschakelen.  
• in welke omvang.  
• welke competenties daarvoor nodig zijn.  

We streven naar groei van het aantal jonge vrijwilligers. Deze komt waarschijnlijk vooral tot stand 
door de inzet van stagiaires (tijdelijke geleide vrijwilligers) en expertvrijwilligers.  
  
e. Coördinatie  
De bibliotheek Gouda werkt niet met een vrijwilligerscoördinator. Medewerkers die samenwerken 
met vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de communicatie en de inzet(plannen). De coördinatie 
van de personeelsdossiers van de vrijwilligers (contract, VOG, etc) ligt bij de office manager [of bij 
daartoe aangewezen projectmedewerker]. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de 
juiste gegevens ligt bij de betreffende medewerker/teamcoördinator. 
We maken gebruik van vrijwillige inzet bij: 
• Boek aan Huis 
• Seniorweb 
• Taalhuis 
• Gastvrouw/gastheer Chocoladefabriek 
• Ondersteuning van de Front Office en de dagelijkse (maatschappelijke) dienstverlening 
• Kinderbibliotheken / begeleiding klassikaal lenen 
• Voorlezen 
• Programmering (ook maatschappelijke stagiaires) 
• Communicatie (stagiaires) 
• Kantoor (werkervaringsplekken – bijvoorbeeld voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) 
  
  

3. Instrumenten vrijwilligersbeleid  
  
a. De basis: vrijwilligersprofielen  
We vinden het belangrijk dat we voor de verschillende typen vrijwilligers duidelijk vastleggen welke 
verwachtingen we hebben over hun bijdrage (verantwoordelijkheden en competenties). We leggen 
deze verwachtingen vast in profielen. In een profiel staan op hoofdlijnen de werkzaamheden van de 
vrijwilliger genoemd. De kennis, vaardigheden en eigenschappen die gewenst zijn, staan concreet en 
helder omschreven. Ze zijn opgenomen als bijlage bij het Vrijwilligersbeleid en bij het Functiehuis.  
We bespreken de profielen bij de werving & selectie en tijdens evaluatiegesprekken die we met 
vrijwilligers voeren.  
  
b. Werving en selectie  
Uitgangspunt bij de invulling van de vrijwilligersvacature is altijd de kwaliteit van de dienstverlening. 
Het vrijwilligersprofiel is de basis voor het opstellen van de vacature. Vacatures voor vrijwilligers 
kunnen via verschillende kanalen worden uitgezet: onze website, social media, de 
vrijwilligersvacaturebank of via onze samenwerkingspartners, zoals de gemeente Gouda en 
GoudaBruist.  
Welke kanalen het meest relevant zijn, kan per profiel verschillen. Ook vinden we vrijwilligers via-via 
of melden vrijwilligers zich spontaan aan voor vrijwilligerswerk bij de bibliotheek. Alle aanmeldingen 
krijgen een reactie van de bibliotheek. Aanmeldingen via de infomail worden doorgestuurd naar de 
directie-assistent. Vervolgens worden gegadigden ‘uitgezet’ via het Strategisch Team. 
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Per vacature bekijken we wie betrokken zijn bij de selectie. Uit de aanmeldingen wordt een keuze 
gemaakt op basis van de competenties die in het profiel zijn opgenomen en de affiniteit van de 
kandidaat vrijwilliger. Met de geschikte kandidaten voeren we een gesprek, liefst op een locatie die 
voor het werk relevant is (Van Noord, kinderbibliotheken, Chocoladefabriek, Taalhuis). Doel van het 
gesprek is te onderzoeken of de gewenste competenties aanwezig zijn. En om de wederzijdse 
verwachtingen te bespreken. Daarnaast spelen motivatie en verwachtingen van de kandidaat een 
belangrijke rol, deze zijn dan ook onderwerp van gesprek. De geschikte kandidaten kunnen daarna, 
als ze dat willen, een keer met een andere vrijwilliger meekijken.  
De bibliotheek Gouda streeft naar diversiteit en inclusiviteit, zodat ook het vrijwilligersteam een 
afspiegeling van de samenleving wordt.  
NB: bij een selectiegesprek moet aan de orde komen dat het vrijwilligerswerk geen automatische 
opstap is naar betaald werk, om verkeerde verwachtingen te voorkomen.  
 
c. Introductie  
Aandacht, begeleiding en goed inwerken van een nieuwe vrijwilliger is belangrijk. Voor elke 
vrijwilliger is een basis-inwerkprogramma (kennismaken met de werkplek, de collega’s) beschikbaar, 
dat wordt aangevuld met de specifieke werkzaamheden die de vrijwilliger gaat uitvoeren.  
Het verdient aanbeveling om periodiek een welkomstbijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers en 
medewerkers (en partners binnen Van Noord en de Chocoladefabriek) te organiseren. De duur van 
de inwerkperiode is in de basis 3 maanden, maar kan per vrijwilliger verschillen, afhankelijk van de 
frequentie van de werkzaamheden.  
De inwerkperiode is bedoeld om de vrijwilliger wegwijs te maken en om de geschiktheid van de 
vrijwilliger voor de werkzaamheden vast te stellen. Na deze periode kunnen zowel de bibliotheek als 
de vrijwilliger besluiten om de samenwerking voort te zetten of te beëindigen. Hierover vindt een 
kort evaluatiegesprek plaats.   
  
d. Vergoeding en waardering  
De bibliotheek werkt niet met financiële vergoedingen voor de vrijwilligers, uitgezonderd de Raad 
van Toezicht en de coördinatie van de Voorleesexpress. 
De waardering voor vrijwilligers wordt op verschillende manieren geuit. De basis is persoonlijke 
aandacht en begeleiding en het uitspreken van waardering, waarbij wordt aangesloten op de 
behoefte van de vrijwilliger. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers een aantal motieven hebben om zich 
in te zetten als vrijwilliger1:   

• Het opdoen van werkervaring en nuttige contacten / het brengen van eigen expertise 
• Verhogen eigen kwaliteit van leven door het leveren van een zinvolle maatschappelijk 

bijdrage  
• Sociale contacten verdiepen door mee te doen aan activiteiten  
• Persoonlijke ontwikkeling door het opdoen van nieuwe kennis, vaardigheden en 

competenties 
• Het hebben van plezier 

  
Een deel van deze motieven sluit goed aan bij de sector en de doelstellingen van de bibliotheek 
(waaronder maatschappelijke relevantie, het leveren van een zinvolle bijdrage). Bibliotheek Gouda 
heeft aandacht voor deze motieven bij de inzet en begeleiding van vrijwilligers.  

Daarnaast is een aantal zaken vastgelegd om de waardering tot uitdrukking te brengen:  

• Een gratis abonnement bij de bibliotheek  
• Kerstpakket  

 
1 De inzet van vrijwilligers bij Zuid-Hollandse bibliotheken, ProBiblio augustus 2020.  
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• Een jaarlijkse bijeenkomst met alle vrijwilligers en medewerkers 
• Jaarlijkse scholingsactiviteiten passend bij het soort vrijwilligerswerk 
• Collectiviteitskortingen op verzekeringen en financiële diensten bij Centraal Beheer/Achmea 

(via de VOB – Vereniging Openbare Bibliotheken)  
  
e. Deskundigheidsbevordering  
(Persoonlijke) ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de missie van onze bibliotheek. Elke 
vrijwilliger krijgt bij ons de kans om zich te ontwikkelen door bij ons ervaring op te doen. Of door 
scholingsactiviteiten die zijn gericht op de werkzaamheden die ze in onze organisatie uitvoeren. 
Uitgangspunt is dat de vrijwilligers bereid zijn om hun kennis en vaardigheden te verbreden of 
verdiepen. Daarbij willen we rekening houden met hun behoeften en kwaliteiten.  
  
f. Begeleiding  
Het Strategisch Team is verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers (waar, hoe). Daarnaast zijn er 
projectcoördinatoren en/of -medewerkers, die een rol spelen bij de werving, selectie en introductie, 
roosters/planning van de werkzaamheden, aangezien zij zelf op de vloer het beste beeld hebben over 
het takenpakket van de vrijwilliger.   
  
Goede begeleiding van de vrijwilligers is essentieel voor hun plezier en voldoening in het werk. Ook 
voor de kwaliteit van de dienstverlening is deze begeleiding gewenst.  Voor alle vrijwilligers geldt dat 
begeleiding bestaat uit stimuleren, ondersteunen, informeren, zelfstandigheid bevorderen en 
bespreken van werkzaamheden die gedaan moeten worden. We zorgen ervoor dat de medewerkers 
die vrijwilligers begeleiden daartoe goed zijn uitgerust.   
  
De vrijwilliger draagt nooit eindverantwoordelijkheid. Er is een duidelijke afbakening van taken en 
werkzaamheden voor medewerkers en vrijwilligers. Zoals het in onze CAO wordt omschreven, betreft 
het altijd ondersteunende werkzaamheden. 
  
De bibliotheek Gouda is voornemens om met de vrijwilligers jaarlijks een voortgangsgesprek te 
voeren. Dat kan individueel of per groep vrijwilligers (Seniorweb, Taalhuis, etc.). De inrichting van 
deze gesprekken wil zij samen met de klankbordgroep bespreken.   
In deze gesprekken zal er ruimte zijn om het volgende te bespreken:   

• Motivatie en ervaringen m.b.t. het vrijwilligerswerk  
• Communicatie en informatie  
• Gewenste ondersteuning  
• Samenwerking  
• Interesses en expertise en tips die de bibliotheek ten goede kunnen komen 

 
Het biedt de vrijwilliger de kans om aandachtspunten te bespreken en vormt voor de partijen het 
fundament voor het verdere verloop van de samenwerking.  

  

4. Formaliteiten 
 
a. (Digitale) Informatieverstrekking 
Alvorens we een overeenkomst met een vrijwilliger sluiten, neemt deze de informatie die de 
bibliotheek ter beschikking stelt door. Eventuele vragen en/of onduidelijkheden kunnen besproken 
worden vóór ondertekening van de overeenkomst. 
 
De informatie bestaat onder meer uit: 

• Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst  
• Door de bibliotheek ingevuld VOG-formulier 
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• Taakbeschrijving/programma/werkzaamheden 
• Informatie contactpersoon/coördinator  voor de vrijwilliger  
• Een bibliotheekabonnement 
• Meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek 
• Folders en andere relevante informatie van de bibliotheek 

[aanvullen/schrappen]  
 
b. Vrijwilligersovereenkomst   
We sluiten met elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst. Daarin zijn de rechten en plichten van 
de vrijwilligers vastgelegd. Zie bijlage 1. [Te vinden in het digitale archeif: M-schijf]   
  
c. Administratie en VOG 
Van alle vrijwilligers worden digitaal gegevens geregistreerd. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) is op deze gegevens van toepassing. We beschrijven welke informatie 
we vastleggen en waarvoor we die gebruiken.  
Voor alle vrijwilligersfuncties is een VOG (verklaring omtrent gedrag) vereist. [Via de VOB kunnen 
verklaringen kostenloos worden aangevraagd. Zo niet, dan zijn de kosten voor de bibliotheek.] 
De bibliotheek hanteert een actief preventie- en integriteitsbeleid. Grensoverschrijdend gedrag en 
(seksuele) intimidatie worden niet getolereerd. Naast een VOG kunnen ook referenties worden 
gevraagd. 
  
d. Geheimhouding  
De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van wat hem gedurende de verrichting van zijn 
werkzaamheden ter kennis is gekomen, zowel over de organisatie als over het personeel, collega 
vrijwilligers en gebruikers van de bibliotheek en waarvan hij/zij  weet of redelijkerwijs behoort te 
weten, dat het gaat om informatie met een vertrouwelijk karakter. Deze verplichting geldt ook na 
beëindiging van de samenwerking.  
  
e. Verzekering   
Tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk zijn vrijwilligers verzekerd voor aansprakelijkheid en 
ongevallen via de WA-verzekering van de bibliotheek Gouda.  
Leden van de Raad van Toezicht zijn verzekerd voor aansprakelijkheid via een speciale verzekering 
voor bestuurdersaansprakelijkheid.   
  
f. Klacht, conflict of misstand?  
Daarmee kan de vrijwilliger terecht bij zijn/haar contactpersoon. Wanneer dat niet tot een 
bevredigende oplossing leidt, kan de vrijwilliger naar de directie gaan. Uitgangspunt is dat we 
gezamenlijk proberen te komen tot een prettige en veilige werksituatie. Wanneer deze stappen daar 
niet toe leiden, kunnen vrijwilligers een klacht indienen bij de Raad van Toezicht.  
In het uiterste geval kunnen vrijwilligers, net als de medewerkers, terecht bij onze 
vertrouwenpersoon via de arbodienst Vaardig Werk. Contactgegevens staan vermeld in het 
handboek personeel en worden verstrekt bij ondertekening van het contract. 
  

5. Interne samenwerking en communicatie  
  
a. Communicatie  
Voor alle vrijwilligers geldt dat persoonlijke communicatie belangrijk is voor het plezier in het 
vrijwilligerswerk en voor de betrokkenheid. Voor de bibliotheek is het belangrijk dat vrijwilligers op 
de hoogte zijn van het beleid en dat zij daar in de praktijk op hun eigen manier mee vorm aan geven. 
Er is dan ook regelmatig communicatie tussen de organisatie en vrijwilligers: via nieuwsbrieven, 
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persoonlijke mails en gesprekken en de jaarlijkse, informatieve bijeenkomst. We verwachten van 
onze vrijwilligers dat zij actief van deze mogelijkheden gebruik maken om op de hoogte te blijven.  
  
b. Samenwerking  
Uitgangspunt is dat vrijwilligers zich samen met medewerkers inzetten voor de Bibliotheek Gouda. 
Ieder vanuit eigen expertise en motivatie, waarbij vanuit gezamenlijkheid wordt bijgedragen aan het 
realiseren van de doelstellingen van de maatschappelijke bibliotheek. De vrijwilligers maken deel uit 
van een team of een project. Het werken met vrijwilligers vraagt de bereidheid tot samenwerken, 
het delen van kennis en vaardigheden en durven experimenteren. Het is essentieel dat we met 
elkaar in gesprek blijven. Zodat we zicht krijgen en houden op elkaars kwaliteiten en bijdragen.  We 
willen dus voldoende interactie mogelijk maken tussen de medewerkers en de vrijwilligers.  We 
betrekken onze medewerkers en vrijwilligers bij het evalueren en actualiseren van de werkprocessen 
en - afspraken. We betrekken onze vrijwilligers tijdig bij de uitvoering van nieuwe 
projecten/activiteiten.  
  
c. Medezeggenschap   
We geven onze vrijwilligers graag de gelegenheid om mee te denken over het beleid dat we voeren 
en de werkwijze die we hanteren. Jaarlijks voert de directeur een gesprek met een afvaardiging van 
de vrijwilligers om gedachten en ideeën uit te wisselen. Op deze wijze vergroten wij de 
betrokkenheid van de vrijwilligers bij de Bibliotheek Gouda en vice versa kan de bibliotheek een en 
ander opsteken over verschillende (vragen uit) communities in de lokale gemeenschap. 
  
d. Afscheid  
Als de vrijwilliger wil stoppen met de werkzaamheden dan geldt voor de structurele vrijwilligers een 
opzegtermijn van een maand, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als de 
werkzaamheden toch minder (of niet meer) bij de vrijwilliger blijken te passen, als werkzaamheden 
vervallen en er geen passende alternatieven zijn of wanneer de vrijwilliger zich niet aan de afspraken 
houdt, gaan we met de vrijwilliger in gesprek. Uiteindelijk kan de bibliotheek besluiten dat afscheid 
nemen de enige optie is. In principe heeft ook de bibliotheek een opzegtermijn van een maand (voor 
structurele vrijwilligers).  Met tijdelijke en geleide vrijwilligers maken we afspraken op maat. Deze 
worden opgenomen in de vrijwilligers- of stageovereenkomst.   

In principe beëindigen we de samenwerking uiterlijk 10 jaar na de AOW-datum van de vrijwilliger. Of 
überhaupt na 10 jaar (2 x 5 jaar lijkt me de max.) 
Met elke vertrekkende vrijwilliger voeren we een exitgesprek. Dit is een mogelijkheid om op een 
prettige manier afscheid te nemen en waardevolle feedback van de vrijwilliger te krijgen.     

 
Bijlagen 
Bijlage I vrijwilligersovereenkomst 
Bijlage II VOG 
Bijlage III profielen (actueel samen te stellen) 
Bijlage IV huisreglement Chocoladefabriek 
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Bijlage I 
Overeenkomst Bibliotheek Gouda – Vrijwilligers 

Deze overeenkomst is onderdeel van het Algemene Vrijwilligersbeleid van de bibliotheek. Dit is te vinden op 
de website www.bibliotheekgouda.nl 

 
 
Ondergetekenden: 
 
Stichting Bibliotheek Gouda, gevestigd aan Klein Amerika 20, 2806 CA te Gouda, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw D.W. Staal, Directeur-bestuurder, hierna te noemen Bibliotheek Gouda, 
 
en 
 
……………. wonende aan …………………………………………………………………., hierna te noemen de vrijwilliger, 
 
zijn het volgende overeengekomen: 
 
Artikel 1. 
Bibliotheek Gouda verwacht van de vrijwilliger dat hij/zij de doelstellingen van de Openbare Bibliotheek Gouda 
kent en zich daarmee kan verenigen. De doelstellingen zijn te vinden op de website www.bibliotheekgouda.nl.  
 
Artikel 2. 
De bibliotheek vraagt voor de vrijwilliger een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan en kan indien gewenst 
referenties opvragen. Dit is onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van de bibliotheek (zie ook: 
vrijwilligerbeleid) 
 
Artikel 3. 
Het vrijwilligerswerk is specifiek voor het Taalhuis/de programmering/Seniorweb/BoekaanHuis etc 
[benoemen]. 
 
Artikel 4. 
De vrijwilliger heeft als reguliere standplaats Gouda, waar …………………………….[naam medewerker Bibliotheek 
Gouda] zijn/haar coördinator is en van wie de vrijwilliger ondersteuning en begeleiding ontvangt. 
 
Artikel 5. 
In de beginperiode bekijken de coördinator en de vrijwilliger gezamenlijk of het vrijwilligerswerk voldoet aan de 
verwachtingen. Is dit niet het geval, dan kunnen beide partijen, na een proeftijd van twee maanden, besluiten te 
stoppen. 
 
Artikel 6. 
De werkzaamheden die de vrijwilliger verricht voor Bibliotheek Gouda worden door Bibliotheek Gouda bepaald. 
Voor deze werkzaamheden ontvangt de vrijwilliger geen vergoeding en/of salaris.  
 
Artikel 7. 
De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich heeft genomen, echter steeds in overleg met de 
coördinator. 
 
Artikel 8. 
De vrijwilliger is (ook na beëindigen van de overeenkomst) gehouden tot geheimhouding inzake bedrijfsgegevens 
en gegevens m.b.t. collega’s en gebruikers. 
 
Artikel 9. 
De vrijwilliger stelt de coördinator tijdig op de hoogte wanneer hij/zij verhinderd is wegens ziekte of vakantie. 
Hetzelfde geldt voor de werkhervatting. 
 
Artikel 10. 
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Indien de vrijwilliger onkosten maakt die betrekking hebben op de vrijwilligerswerkzaamheden dan ontvangt de 
vrijwilliger met goedkeuring van de coördinator hiervoor een vergoeding na overleg van een betalingsbewijs.  
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Artikel 11. 
De vrijwilliger is ondergebracht bij de WA-verzekering van de Stichting Openbare Bibliotheek Gouda, gedurende de 
tijden dat hij/zij als vrijwilliger actief is. 
 
Artikel 12. 
De vrijwilliger kan in overleg met de coördinator stoppen met het vrijwilligerswerk. Als er sprake is van verminderd 
functioneren van de vrijwilliger kan de coördinator de vrijwilliger vragen te stoppen met het werk. 
 
Artikel 13. 
Na afloop van het vrijwilligerswerk ontvangt de vrijwilliger indien gewenst en op verzoek een getuigschrift van de 
Bibliotheek Gouda. 
 
Artikel 14. 
De vrijwilliger is bereid bijscholingscursussen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken. 
 
Artikel 15. 
Indien gewenst dan is de vrijwilliger bereid medewerkersvergaderingen te bezoeken. 
 
Artikel 16. 
Deze vrijwilligersovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 
 

****** 
 

 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Gouda, xx-xx-xxxx. 
 
Voor akkoord: Voor akkoord: 
Stichting Bibliotheek Gouda 
 
 
D.W. Staal  
Directeur-bestuurder 
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