Ontdek
je waarde
Vrijwilliger bij Sius
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Jouw hulp komt
als geroepen
Van harte welkom als vrijwilliger bij Sius. Leuk dat je met ons het
avontuur aangaat! In deze brochure vind je informatie over Sius
en lees je hoe je een goede start maakt. We wensen je veel plezier
en voldoening als vrijwilliger!
Bij Sius is iedereen welkom die ondersteuning nodig heeft. Je vindt ons op meerdere plaatsen in
de Achterhoek en we geven onze cliënten de beste zorg met behulp van ruim 750 medewerkers
en 350 vrijwilligers. Alle denkbare hulp en voorzieningen hebben we in huis zoals: wonen,
dagbesteding, werken & vrije tijd en behandeling & begeleiding. We zijn als organisatie volop
in beweging. De kwaliteit van leven, gezien door de ogen van de cliënt, staat daarbij centraal.
Onze ondersteuning is er op gericht dat de mensen die we ondersteunen zoveel mogelijk de regie
hebben over hun eigen leven en waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen.

Ontdek jouw grote waarde
Als vrijwilliger ben je van grote waarde voor Sius. Je kunt onze cliënten op allerlei manieren
ondersteunen. Daarmee lever je een persoonlijke bijdrage aan het vervullen van de wensen en
behoeften van de mensen die we ondersteunen en begeleiden. Ook zorg je ervoor dat ze kunnen
deelnemen aan de maatschappij. Zo geef je hun kwaliteit van leven belangrijke impulsen.

Voel je thuis bij Sius
We maken je eerst goed wegwijs en werken je in. Zo voel je je snel thuis en kom je niet voor
verrassingen te staan. Meestal is de informatie en begeleiding die je krijgt voldoende om aan
de slag te kunnen. Heb je aanvullende kennis nodig om jouw werk goed te doen? Dan krijg je
passende scholing.
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‘We ontdekken
elke keer weer de
kracht van onze
vrijwilligers’

4

Respect voor elkaar
Bij Sius behandelen we iedereen met respect. We respecteren verschillen in godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, leeftijd, seksuele geaardheid
en burgerlijke staat. We verwachten dat onze vrijwilligers, medewerkers en cliënten respectvol
met elkaar en hun eigendommen omgaan. We zien vrijwilligerswerk als een aanvulling op de
professionele zorg. Het is niet bedoeld om plekken op de arbeidsmarkt in beslag te nemen.

Onze Gedragscode
Als vrijwilliger val je onder onze Gedragscode. Zijn jouw houding en gedrag gepast, professioneel
en respectvol ten opzichte van onze cliënten, medewerkers en anderen? Fijn als je er zo in staat,
daar rekenen we ook op. Wil je weten wat we precies van jou verwachten en hoe je met bepaalde
situaties moet omgaan? Ontdek het in de Gedragscode van Sius. Vergeet niet de verplichte
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij ons in te leveren. Zonder VOG kun je niet bij ons aan
de slag.

Veiligheid en welzijn
De Arbowet bepaalt de regels voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Hij geldt
ook voor jou als vrijwilliger. Het kan zijn dat we jou uit voorzorg een vaccinatie tegen hepatitis B
aanbieden. Als vrijwilliger ben je op de hoogte van ons Incidentenbeleid. Het betekent dat je
verplicht bent om een incident te melden op de werkplek. Jouw contactpersoon vertelt je er
meer over.

Eén aanspreekpunt
Je werkt op één of meer locaties. Elke locatie heeft een taakhouder p&o, je eerste aanspreekpunt.
Hij of zij werkt je in, begeleidt je en evalueert jouw bijdrage. Het kan ook zijn dat één van de
teamleden je inwerkt. Zijn er vragen of situaties die verder gaan dan de kennis of verantwoording
van de taakhouder? Dan wordt de coördinator vrijwilligers om hulp gevraagd. De coördinator regelt
alles wat niet direct met de uitvoering van jouw vrijwilligerswerk te maken heeft.
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Financiële vergoedingen
Per gewerkt dagdeel heb je recht op een onkostenvergoeding van € 4,50. Reis je verder dan vijf
kilometer naar een Sius-locatie? Dan heb je recht op een reiskostenvergoeding. Ga je op pad met
een cliënt of gebruik je in opdracht van Sius je eigen auto, dan kun je ook een vergoeding krijgen.

Zo declareer je kosten
Voor de dagdeel- en kilometervergoeding kun je na elke maand het declaratieformulier vrijwilligers
invullen. Je vindt het op onze website. Mail het formulier naar vrijwilligers@sius.nl of stuur het
met de post naar de coördinator vrijwilligers. Maak je kosten in opdracht van Sius, dan vergoeden
we die op basis van declaratie. Jouw contactpersoon kan je hier verder mee helpen.

Verzekerd via Sius
Heb je een vrijwilligersovereenkomst afgesloten met Sius? Dan ben je officieel bekend
als vrijwilliger. Speciaal voor onze vrijwilligers hebben we verzekeringen. Denk aan een
WA-verzekering, ongevallenverzekering en werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
voor bestuurders van motorrijtuigen.

Extra’s voor onze vrijwilligers
Met het jaarlijkse vrijwilligersuitje bedanken we onze vrijwilligers voor hun inzet. Vrijwilligers
die het hele jaar actief zijn krijgen een kerstattentie. Je kunt kosteloos lid worden van PééVéé,
onze personeelsvereniging die allerlei leuke activiteiten organiseert.

Zo ga je om met conflicten
Stel dat er een conflict ontstaat tijdens jouw werk als vrijwilliger. Ons uitgangspunt bij conflicten en
geschillen is dat we ze in goed overleg oplossen. Je eerste aanspreekpunt is de taakhouder p&o.
Kom je niet tot een oplossing? Dan kun je in gesprek gaan met de coördinator vrijwilligers.
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Neem contact op
Heb je een vraag of wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij
Sius? Neem dan contact op met onze coördinator vrijwilligers.
Dit kan via vrijwilligers@sius.nl.

Sius
Postbus 20
7140 AA Groenlo
Telefoon: (0544) 37 11 30
www.werkenbij.sius.nl

‘Vrijwilligerswerk
geeft me voldoening,
je bent een meerwaarde
voor de cliënt’
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Postbus
Postbus 20
7140 AA Groenlo
Bezoekadres
Oude Winterswijkseweg 1
7141 DE Groenlo
(0544) 37 11 30
info@sius.nl
www.sius.nl

