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Inleiding

In ons land werken miljoenen mensen op vrijwillige basis: in sport- en recreatie, gezond-

heidszorg, verenigingsleven, natuurbeheer, monumentenzorg en onderwijs. Hun werk-

zaamheden lopen uiteen en al even uiteenlopend zijn de risico’s die ze daarbij lopen. 

Voor vrijwilligersorganisaties zijn die risico’s soms moeilijk te overzien. Daar komt bij dat 

vrijwilligers en vrijwilligerswerk in juridische zin geen bestaande begrippen zijn. Vrijwil-

ligerswerk speelt zich daardoor af in een juridisch schemergebied. Dat maakt niet alleen 

het vaststellen van de aansprakelijkheid door de rechter extra lastig, maar ook het afslui-

ten van verzekeringen.

Terecht maken veel organisaties zich zorgen over de aansprakelijkheidsrisico’s die hun 

organisatie en vrijwilligers bedreigen. Regelmatig wordt daarbij de vraag gesteld of de 

rijksoverheid niet kan voorzien in een collectieve landelijke vrijwilligerspolis. Die vraag is 

in 2006 in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht door de Faculteit der rechts-

geleerdheid van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De conclusie luidt dat een collec-

tieve landelijke regeling niet zinvol is vanwege de pluriformiteit van het veld en van de 

activiteiten daarbinnen. 

Organisaties die met vrijwilligers werken, moeten zelf bepalen welke risico’s voor hen rele-

vant zijn en zich daarvoor verzekeren via bestaande collectieve arrangementen van koepels 

of gemeenten of door op maat eigen verzekeringen af te sluiten. Het rapport geeft vrijwil-

ligersorganisaties belangrijke juridische informatie mee. 

Deze notitie 
Deze notitie geeft een samenvatting van het rapport van de Erasmus Universiteit en is 

bestemd voor vrijwilligersorganisaties die hun verantwoordelijkheid op dit vlak serieus 

nemen. De aanbevelingen van het rapport zijn in de notitie uitgewerkt in vijf V’s, vijf 

adviezen die houvast geven aan de organisatie en aan de vrijwilligers:  

1. Verdiep je in de risico’s

2. Verzeker wat nodig is 

3. maak werk van Vrijwilligersbeleid

4. schriftelijk Vastleggen van afspraken

5. zorg voor goede Voorlichting

 

Vooraf gaan we kort in op het juridische kader waarbinnen vrijwilligerswerk zich afspeelt. 
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Juridische kader 

Stel een vrijwilliger brengt schade toe aan een cliënt of lijdt 

zelf schade bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Voor 

juridische leken zijn er dan doorgaans twee vragen: hoe groot is 

de schade en wie heeft de schuld? 

Bij aansprakelijkheid in het vrijwilligerswerk gaat het per definitie om een rechtsverhou-

ding tussen vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie. Vanuit die rechtsverhouding voert de 

vrijwilliger de werkzaamheden uit die tot de schade leiden. 

Begripsomschrijving vrijwilligerswerk
Het begrip vrijwillige inzet, dat steeds vaker de term vrijwilligerswerk vervangt, is veel te 

vaag om de rechtsverhouding tussen vrijwilliger en organisatie vast te leggen. De klassieke 

definitie van vrijwilligerswerk ‘werk dat in enig organisatorisch verband, onverplicht en 

onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of van de samenleving’ biedt daarvoor 

meer houvast. 

Toch is met deze begripsomschrijving nog geen algemene juridische kwalificatie te geven 

van de rechtsverhouding tussen vrijwilliger en vrijwilligerorganisatie. Immers de praktijk 

van het vrijwilligerswerk kent varianten op alle drie de elementen van de definitie. Om de 

aansprakelijkheidsvraag in een concrete situatie te beantwoorden, moet de relatie tussen 

vrijwilliger en organisatie op deze drie elementen worden ingevuld. 

• Het organisatorisch verband. Vrijwilligerorganisaties variëren van kleine lokale clubjes 

tot strak georganiseerde landelijke organisaties. Ook zijn er professionele organisaties 

waar professionals, stagiaires en vrijwilligers naast elkaar werkzaam zijn. 

• Het onverplichte karakter. We onderscheiden werkzaamheden waartoe de vrijwilliger 

zich in juridische zin heeft verplicht en werkzaamheden waarbij dat niet het geval is. 

• Het onbetaalde karakter. Vrijwilligerswerk is in principe onbetaald, maar een grijs ge-

bied ontstaat als de organisatie aanzienlijk meer vergoedt dan de werkelijk gemaakte 

onkosten. 
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Tussen arbeidsovereenkomst en vriendendienst
Soms is het vrijwilligerswerk zo strak georganiseerd dat de relatie tussen vrijwilliger en 

organisatie veel overeenkomst vertoont met de kenmerken van een echte arbeidsovereen-

komst (betaling, langere duur, ondergeschiktheid en verplichting). De rechter zal in dat 

geval de organisatie en de vrijwilliger meer aanspreken op de rechten en plichten van een 

echte werknemer en werkgever. 

Andere vrijwilligersactiviteiten zijn juist zo los-vast geregeld dat de grens tussen vrijwil-

ligerswerk en privé-sfeer haast niet te trekken is. De rechter zal de activiteiten dan eerder 

interpreteren als vriendendienst. Dat kan prettig zijn voor de vrijwilliger, fouten worden 

hem of haar dan minder zwaar aangerekend. Voor de benadeelde kan het echter minder 

prettig zijn. Die draait dan zelf voor de schade op, of moet proberen het op de organisatie 

te verhalen. 

Overeenkomst in opdracht
In de praktijk ligt de manier waarop vrijwilligerswerk wordt georganiseerd vaak ergens 

tussen de uitersten van arbeidsovereenkomst of vriendendienst. Er is dan eerder sprake 

van een overeenkomst in opdracht, zoals omschreven in artikel 7:400 van het Burgerlijk 

Wetboek. Voorwaarde is dan wel dat duidelijk is vastgelegd dat de vrijwilliger zich als 

opdrachtnemer verplicht tot het verrichten van werkzaamheden. Daaruit vloeien de 

volgende plichten en rechten voort:

• De plicht om de zorg van een goed opdrachtnemer op zich te nemen.

• De plicht om aanwijzingen over de uitvoering op te volgen.

• Het recht op vergoeding van onkosten.

• Het recht op vergoeding van schade.

Deze rechtsverhouding tussen organisatie en vrijwilliger biedt bescherming aan de vrijwil-

liger, maar ook aan de benadeelde. Voordeel voor de benadeelden is dat deze zonder 

meer de organisatie kunnen aanspreken en niet de vrijwilligers persoonlijk. 
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Verzekeren tegen aansprakelijkheid 
Een wettelijke verplichting om zich te verzekeren voor aansprakelijkheidsrisico’s geldt al-

leen voor de bezitters van een motorvoertuig. Voor hen is er de zogenaamde WAM-polis. 

(WAM staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Voor andere verzekerin-

gen is geen wettelijke verplichting en dus ligt ook niet wettelijk vast wat een verzekering 

moet dekken. Hoewel sommige verzekeringsproducten redelijk standaard zijn, is elke 

verzekeraar vrij om zijn eigen dekkingsomvang en voorwaarden op te stellen.

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn zogenaamde ‘third party’ verzekeringen, dat wil 

zeggen ze dekking bieden tegen de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover 

derden. De gangbare vormen zijn: 

• De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP).

• De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

• De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

• De WAM-verzekering (Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen). 

Dit in tegenstelling tot schadeverzekeringen, ook wel first-party verzekeringen genoemd, 

die dekking bieden tegen schade die de verzekerde zelf oploopt. Hier wordt de schade 

gedekt zonder dat de aansprakelijkheid een rol speelt. Voorbeelden hiervan zijn de 

cascodekking bij motorrijtuigen, particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, 

opstal- en inboedelverzekeringen, rechtsbijstandsverzekering en de ongevallen-

verzekering. 
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Maak een overzicht van de uitvoerende activiteiten van de organisatie. Wat houdt de 

activiteit in? Hoe vaak vinden ze plaats en met hoeveel deelnemers? Kijk ook naar  

het bestuurlijke werkzaamheden en naar de bedragen die omgaan in de organisatie. 

Volgende vraag is wat voor risco’s er aan de activiteiten vastzitten. Wat kan er allemaal 

misgaan? Wie kan daarbij schade lijden en wie is daar dan eigenlijk voor aansprakelijk?  

Is het vooral een risico voor de vrijwilliger zelf of voor de personen aan wie de  

vrijwillige dienst wordt verleend?

1.1 Uitvoerende activiteiten
Neem bijvoorbeeld een eenvoudige activiteit als het rondbrengen van Tafeltje Dekje 

maaltijden. De kans dat zicb hierbij een ongeluk voordoet is niet denkbeeldig. Daarbij 

kan schade aan de eigen auto optreden, maar ook kan de bestuurder zelf of de bijrijder 

gewond raken (of een andere weggebruiker). Of de vrijwilliger kan struikelen over de 

stoeprand. Eenvoudige alledaagse ongelukjes, waar ingewikkelde aansprakelijkheidsvra-

gen aan vast zitten. 

In het schema hieronder zijn enkele andere praktijkvoorbeelden verzameld, in de eerste ko-

lom de activiteit, in de tweede mogelijke risico’s. In de laatste kolom is kort aangegeven waar 

de aansprakelijkheid zou kunnen liggen. Hieruit blijkt al dat die vraag vaak niet eenduidig is 

te beantwoorden en dat veel van het concrete geval afhangt (en wat bewezen wordt!). 

Vijf adviezen aan organisaties

Advies 1: Verdiep je in de risico’s

Om zich afdoende te verzekeren tegen mogelijke 

aansprakelijkheidsrisico’s heeft een organisatie in de eerste 

plaats een goede risicoinventarisatie nodig.  
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Activiteit

Thuiszorg

Thuiszorg

Blaren prikken 

bij Vierdaagse

Rolstoel rijden

Alarmering

Bardienst kantine

Verkeersbrigadiers

Dierenasiel

Aansprakelijkheid

-  Geen aansprakelijkheid (ongelukje, 

 vrijwilliger doet ‘vriendendienst’)

-  wel aansprakelijkheid (vrijwilliger maakt fout)

-  Organisatie (vrijwilliger handelt in opdracht)

-  Vrijwilliger (opzettelijk)

-  Organisatie (fout bij screening van 

 vrijwilligers)

-  Vrijwilliger (niet aan instructies gehouden)

-  Organisatie (inzetten ondeskundige 

 vrijwilligers)

-  Vrijwilliger (onzorgvuldig handelen)

-  Organisatie (niet gezorgd voor instructie)

-  Vrijwilliger (onzorgvuldig aangesloten)

-  Organisatie (hoort voor goede installatie te 

zorgen)

-  Vrijwilliger (opzettelijke fraude) 

-  Bestuurder (want geen deugdelijke 

 boekhouding)

-  Veroorzaker ongeval

-  Vrijwilliger (eigen onoplettendheid)

-  Organisatie (misschien aansprakelijk als 

‘goed werkgever’)

-  Geen (vrijwilliger heeft instructie genegeerd)

 Organisatie (onvoldoende toezicht) 

Risico

Antieke vaas omstoten

Diefstal sieraad

Wandelaar krijgt 

voetinfectie

Bejaarde komt ten val

Alarm werkt niet, 

waardoor cliënt geen 

hulp krijgt

Kastekort

Aangereden op zebra

Vrijwilliger in hand 

gebeten
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1.2 Bestuurswerk 
Een hoofdstuk apart vormt de aansprakelijkheid van bestuurders. Hun verantwoordelijk-

heid om te handelen ‘zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam bestuurder 

verwacht mag worden’, is namelijk wel wettelijk vastgelegd (Boek 2 BW). 

De wetgever verwacht van bestuurders dus meer dan in het algemeen van vrijwilligers 

verwacht mag worden. Als ze daarin tekort schieten kunnen ze zich  niet beroepen op 

hun vrijwilligersstatus. 

In beginsel is een rechtspersoon, de vereniging of stichting dus, aansprakelijk voor het 

nakomen van (financiële) verplichtingen. Maar dat wil niet zeggen dat het bestuurdersvak 

geen risico’s kent. Die komen voort uit de interne en uit de externe bestuurders-

aansprakelijkheid: 

• Interne aansprakelijkheid. Een bestuurslid is in de eerste plaats tegenover de organi-

satie verantwoordelijk voor een behoorlijke vervulling van de eigen taak en mag die 

dus niet opzettelijk verwaarlozen of informatie achterhouden. Als er geen duidelijke 

taakverdeling is vastgelegd tussen bestuursleden onderling, is een bestuurslid boven-

dien aansprakelijk voor fouten van medebestuurders. 

• Externe aansprakelijkheid: 

- Bestuurders van informele, dus niet bij notariële akte opgerichte verenigingen zijn 

persoonlijk aansprakelijk voor tekorten van de vereniging. 

- Een bestuurslid dat verplichtingen aangaat waarvan hij/zij weet dat de vereniging er 

niet aan kan voldoen is hiervoor persoonlijk aansprakelijk. 



Vrijwilligersverk en aansprakelijkheidsrisico  11  * * * 

Advies 2: Verzeker wat nodig is  

Uw organisatie heeft nu een overzicht van de activiteiten en de 

belangrijkste risico’s die eruit voortkomen. Welke bescherming 

kan de organisatie zichzelf en de vrijwilligers bieden door het 

afsluiten van verzekeringen? Bij deze stap beschrijven we:

2.1  Aansprakelijkheidsverzekeringen die de organisatie kan afsluiten. 

2.2  Aanvullende verzekeringen voor veelvoorkomende risico’s. 

2.3  Praktische tips voor het afsluiten van verzekeringen. 

2.1 Aansprakelijkheidsverzekeringen
We beschrijven hier de aansprakelijkheidsverzekeringen die de organisatie kan afsluiten. 

Enkele aandachtspunten over de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger 

zijn opgenomen onder advies 5: zorg voor goede Voorlichting.

2.1.1 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) 
Kenmerkend voor vrijwilligersverzekeringen (AVP) is, dat deze secundair zijn. Dat wil 

zeggen dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de vrijwilliger wordt 

aangesproken. Niet iedereen is echter toereikend verzekerd. Ook keert een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering niet zomaar uit wanneer de schade ontstaat tijdens het 

vrijwilligerswerk. Als de eigen verzekering niet toereikend is of de schade weigert te ver-

goeden, dan komt de vrijwilligersverzekering eraan te pas.

2.1.2 AansprakelijkheidsVerzekering voor Bedrijven (AVB)
AVB’s dekken de aansprakelijkheid van de verzekerde ‘onderneming’ voor dood, letsel en 

zaakschade aan derden (klanten, willekeurige derden en eigen werknemers). Werknemers 

die fouten maken en aansprakelijk zijn voor de schade die zij aan andere berokkenen zijn 

in de regel ook gedekt onder de AVB. De schade moet zijn ontstaan tijdens een activiteit 

van de organisatie. De verzekering keert uit wanneer de rechter bepaalt dat een van de 

vrijwilligers of de organisatie zelf verantwoordelijk zijn voor de ontstane schade.

Dit is de enige verzekering die, onafhankelijk van de activiteiten, eigenlijk voor elke orga-

nisatie onmisbaar is. Standaard AVB’s zijn echter niet goed toegesneden op vrijwilligersor-

ganisaties. Sommige verzekeraars hebben speciale polissen voor non-profit organisaties. 
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Punten om te letten

• Is de aansprakelijkheid tussen alle betrokkenen gedekt? Belangrijk is dat ook de be-

drijfsaansprakelijkheid en de onderlinge aansprakelijkheid onder de dekking vallen.

• Is de begripsomschrijving afgestemd op het vrijwilligerswerk? Biedt de polis ook 

dekking aan anderen dan werknemers? Sommige ABV’s gaan bijvoorbeeld uit van 

ondergeschikten, in andere polissen worden vrijwilligers wel expliciet als verzekerden 

genoemd. 

• Is de dekkingsomvang voldoende? Soms zijn vermogensdelicten gepleegd door een ver-

zekerde uitgesloten van dekking; diefstal door een vrijwilliger – een veelvoorkomend 

risico - is dan bijvoorbeeld niet gedekt. Ook kent de standaard AVB vaak een ‘opzichts-

clausule’ die schade uitsluit aan artikelen die de vrijwilliger heeft geleend (bijvoorbeeld 

een fiets of radio). Sommige AVB’s sluiten schade aan eigendommen van onderschik-

ten uit, verder valt vrijwilligerswerk soms buiten de dekking bij ABV’s met een aparte 

rubrieksdekking voor arbeidsongevallen en beroepsziekten; ook de aansprakelijkheid 

voor verkeersongevallen is soms apart ondergebracht.

• Is de hoogte van het verzekerde bedrag toereikend? De bedragen waarvoor de or-

ganisatie aansprakelijk kan worden gesteld kunnen tegenwoordig flink oplopen. Als 

het bijvoorbeeld gaat om langdurige arbeidsongeschiktheid van een vrijwilliger die in 

loondienst is of een eigen bedrijf heeft, kan diens bedrijfsvereniging of arbeidsonge-

schiktheidsverzekering proberen de kosten daarvan te verhalen. 

2.1.3 Bestuursaansprakelijkheid (BTA)
Vrijwillige bestuurders en toezichthouders (bijvoorbeeld leden van kascommissies) lopen 

in hun werkzaamheden specifieke risico’s (zie ook 1.2). Voor vrijwillige bestuurders zijn 

twee aansprakelijkheidsverzekeringen gangbaar. De Bestuurders en Toezichthouders Aan-

sprakelijkheidverzekering (BTA) en de Basis BTA-polis. Deze laatste geldt voor organisaties 

met een balanstotaal van maximaal €750.000.  

Een verzekering voor bestuursaansprakelijkheid verzekert het schadevergoedingsbedrag 

dat betaald moet worden als gevolg van een gerechtelijke uitspraak, arbitrale beslissing 

of minnelijke schikking. 

Punten om op te letten

• Gaat er in de organisatie zoveel geld om dat een BTA nodig is?  

• Kan de organisatie volstaan met de Basis BTA? 

• Zijn de kosten van verweer meeverzekerd? Ook als de vrijwillige bestuurder ten on-

rechte wordt aangesproken kunnen de juridische kosten aanzienlijk zijn.

Kijk voor aansprakelijkheid van bestuurders ook op www.kvk.nl.
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2.1.4 De WAM-dekking van de motorrijtuigenverzekering
Als de organisatie beschikt over eigen vervoermiddelen, heeft ze daar vanzelfsprekend 

ook een motorrijtuigenverzekering voor afgesloten. Hiervoor gelden geen speciale aan-

dachtspunten als het voertuig door vrijwilligers wordt gebruikt; de standaarddekking van 

de WAM-verzekering is voldoende. Maar let op: als de vrijwilliger zelf de auto bestuurt en 

door een eigen fout schade lijdt (bijvoorbeeld invalide wordt) keert de WAM-verzekering 

niets uit.

2.2. Aanvullende verzekeringen
Met het afsluiten van een AVB is wel de aansprakelijkheid van de organisatie gedekt, 

maar daarmee zijn nog niet alle risico’s afgedekt die vrijwilligers tijdens de werkzaam-

heden kunnen lopen. Hoewel dit strikt genomen valt dit buiten de vraagstelling van deze 

notitie, behandelen we de belangrijkste aanvullende verzekeringen die de organisatie kan 

afsluiten.

2.2.1 Ongevallenverzekering 
Lichamelijk letsel door een valpartij of beschadiging van kleding door een ongelukkige 

manoeuvre is een veel voorkomend risico. Een particuliere verzekering keert echter niet 

automatisch uit wanneer het ongeval zich voordoet tijdens vrijwillige werkzaamheden. 

Het afsluiten van een ongevallenverzekering is daarom het overwegen waard. Zeker wan-

neer vrijwilligers regelmatig voor de organisatie op pad zijn. Ongevallenverzekeringen 

zijn doorgaans verdeeld in vier rubrieken:

A. Een uitkering bij overlijden.

B. Een uitkering bij gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit als gevolg van een 

 ongeval.

C. Een tijdelijke periodieke uitkering bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

D. Kosten voor geneeskundige behandeling.

De hoogte van de uitkeringen van de rubrieken A t/m C staan vooraf vast en heeft dus 

geen relatie met de hoogte van de werkelijk geleden schade. Bij de kosten onder ru-

briek D gaat het doorgaans om een aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering. 

Punten om op te letten

• Zijn de verzekerde bedragen hoog genoeg? 

• Welke vormen van (gedeeltelijke) invaliditeit zijn meeverzekerd? 

• Worden er leeftijdsgrenzen gehanteerd? 

• Is er ook een (beperkte) dekking voor persoonlijke eigendommen?
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2.2.2 Schadeverzekering voor bestuurder/werknemer
Een vrijwilliger/chauffeur die zelf een ongeval veroorzaakt kan zijn eigen letselschade niet 

verhalen op de eigen WAM- en cascodekking. Een organisatie waar veel vrijwilligers met 

eigen auto op pad zijn voor de activiteiten, kan ook overwegen hiervoor een aparte polis 

Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor bestuurder/werknemer af te sluiten.   

2.3 Praktische tips bij het afsluiten van verzekeringen
 Vrijwilligersverzekeringen mogen dan een ingewikkelde materie zijn, uiteindelijk is het 

afsluiten van een verzekering gewoon een aankoop. Slim inkopen is net als bij elke an-

dere aankoop een zaak van kijken, vergelijken en onderhandelen. Enkele tips: 

• Vraag altijd meerdere offertes aan. 

 Informeer bij een verzekeringsmaatschappij in de eigen omgeving of bij de eigen 

verzekeraar. Kijk daarnaast of de organisatie gebruik kan maken van een collectief ar-

rangement, via het Steunpunt Vrijwilligerswerk of via een landelijke koepelorganisatie. 

Voor leden van Vereniging NOV is er ook een  speciaal vrijwilligerspakket dat wordt 

aangeboden door Verzekeraar Aon (www.aon.nl, 010 4488845, vrijwilligersverzekerin-

gen@aon.nl).

• Vergelijk de polisvoorwaarden met elkaar en kijk goed of die zijn afgestemd op de 

activiteiten van de organisatie. 

 Zijn er bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen opgenomen die een deel van uw vrijwillgersbestand 

buitensluiten? Kijk of het mogelijk is die grens te laten vervallen of op te trekken.   

• Vergelijk de hoogte van premie, kijk of deze echt is afgestemd op vrijwilligerswerk. 

Veel verzekeraars houden er bijvoorbeeld geen rekening mee dat  vrijwilligers vaak 

maar enkele uren per week actief zijn, veel korter dus dan de gemiddelde werknemer. 
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Advies 3: maak werk van 

Vrijwilligersbeleid

Een organisatie kan veel problemen voorkomen door te zorgen 

dat vrijwilligers zijn berekend op hun taak. De basis daarvoor is 

een goed vrijwilligersbeleid.  

De organisatie doet er verstandig aan op basis van de inventarisatie van activiteiten  

(zie advies 1) per activiteit vast te stellen welke kwalificaties en vaardigheden nodig zijn 

en hoe de organisatie daarin wil voorzien:

Is er een specifieke (voor)opleiding of kwalificatie nodig? 

Denk aan taken die alleen door ziekenverzorgenden of verpleegkundigen vervuld kun-

nen worden of waarvoor een groot rijbewijs, een EHBO diploma of een bevoegdheid als 

sportinstructeur nodig is.

Welke vaardigheden en kwaliteiten zijn belangrijk? 

De organisatie heeft twee manieren om ervoor te zorgen dat een taak wordt vervuld door 

vrijwilligers die daarover beschikken. In de eerste plaats door gerichte werving, een goede 

intake en een goed plaatsingsbeleid. In de tweede plaats door te zorgen voor goede 

instructie en bijscholing. 

Welke begeleiding is nodig?

De organisatie moet niet alleen zorgen voor de juiste vrijwilliger op de juiste plaats, ze 

moet er ook voor zorgen dat vrijwilligers geschikt blijven voor hun taak. Ook na een 

goede instructie, kunnen mensen gaandeweg onoplettender worden, ook na een goede 

toerusting kan een taak gaandeweg emotioneel steeds meer belastend worden. De orga-

nisatie kan dat voorkomen door te zorgen voor begeleiding tijdens de activiteiten, door 

besprekingen te houden met de vrijwilligers of bijscholing aan te bieden. 
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Advies 4: schriftelijk Vastleggen 

van afspraken

Voor vrijwilligers en voor eventuele benadeelden is het gunstig 

als de relatie met de organisatie door de rechter wordt gezien als 

een overeenkomst van opdracht (zie ook het juridische kader). 

Voorwaarde is dan wel dat ook schriftelijk vastligt wat de vrijwilliger op zich neemt en dat 

hij zich als ondergeschikte verplicht tot het uitvoeren van opdrachten.

• Leg vast wat de taken inhouden, dan is duidelijk wat de vrijwilliger ín opdracht als 

ondergeschikte doet en wat op eigen initiatief.

• Leg vast of de vrijwilliger verplicht is om instructies en aanwijzingen op te volgen. 

Voor hedendaagse vrijwilligers komen termen als opdracht en ondergeschiktheid mis-

schien wat vreemd over. Zeker als het gaat om werk dat ze vrijwillig op zich nemen. 

Maar juridisch biedt dit nu eenmaal de meeste duidelijkheid en daarmee ook de beste 

bescherming.
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Advies 5: zorg voor goede 

Voorlichting

Maak praten over de risico’s en voorlichting over verzekeringen 

onderdeel van de intake van nieuwe vrijwilligers en kom er af 

en toe in de begeleiding op terug, is het laatste advies. 

Het is belangrijk de voorlichting niet te beperken tot een algemeen tekstje over  

vrijwilligersverzekeringen, maar dit te koppelen aan de concrete activiteiten die de 

vrijwilliger doet:

• Neem met de vrijwilliger door welke taken hij of zij gaat verrichten en wat  voor risico’s 

daaraan vast kunnen zitten.

• Leg uit welke verzekeringen de organisatie heeft afgesloten. 

• Informeer waar vrijwilligers zelf tegen verzekerd is.    

• Bespreek welke punten ze zelf kunnen checken in hun eigen verzekeringen 

 (zie hieronder).

• Ga ook na voor welke risico’s ze mogelijk niet verzekerd zijn.

Neem bijvoorbeeld een organisatie die vrijwilligers in hun eigen auto maaltijden laat 

bezorgen. Deze organisatie moet de vrijwilligers dus niet alleen vragen of ze een 

rijbewijs en een auto hebben. Ze moet ook stil staan bij de risico’s in het verkeer en de 

manier waarop de organisatie en de vrijwilliger zelf verzekerd is. Heeft de vrijwilliger 

een WAM-verzekering, een schade-inzittendenverzekering en mogelijk ook een rechts-

bijstandverzekering? Als de vrijwilliger een betaalde baan heeft of een eigen bedrijf 

is het bovendien goed om te denken aan inkomstenverliezen die kunnen optreden bij 

langdurige arbeidsongeschiktheid. Als er geen aansprakelijke is voor een ongeval zal de 

aansprakelijkheidsverzekering van de auto niet uitkeren en de AVB van de organisatie 

ook niet.
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Deze werkwijze schept vooraf helderheid in verzekeringskwesties. Het is heel pijnlijk als 

vrijwilligers schade oplopen en achteraf pas ontdekken dat ze die op niemand kunnen 

verhalen. Maar misschien nog belangrijker is dat goede voorlichting  ongevallen voor-

komt. Immers, het maakt vrijwilligers en organisatie meer risicobewust. Voorwaarde is 

dan wel dat dit niet eenmalig bij de intake gebeurt, maar  ook regelmatig terugkomt in 

de begeleiding. 

Enkele punten die de vrijwilliger kan checken in de eigen polis: 

• Is de vriendendienstclausule opgenomen in de eigen aansprakelijkheidsverzekering 

en is duidelijk wat hieronder valt?

• Is vrijwilligerswerk opgenomen in de eigen aansprakelijkheidsverzekering?

• Is bij het vervoer met de eigen auto een inzittendenverzekering afgesloten?
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MOVISIE, kennis en advies 
voor maatschappelijke 
ontwikkeling

MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert op het gebied van wel-

zijn, zorg en sociale veiligheid. MOVISIE werkt voor en samen met overheden, burgeriniti-

atieven, professionele en vrijwilligersorganisaties met als doel de participatie en

zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Centrale thema’s daarbij zijn vrijwillige inzet,

mantelzorg, kwetsbare groepen, leefbaarheid en huiselijk en seksueel geweld.
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mantelzorg

kwetsbare groepen

vrijwillige inzet

huiselijk en seksueel geweld

leefbaarheid 


