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1. Inleiding  

In deze medewerkersovereenkomst zijn wederzijdse rechten en plichten tussen de lokale omroep 
en de betrokken (vrijwillige) medewerker vastgelegd, waarmee nader vorm wordt gegeven aan de 
formele relatie tussen de omroep en de medewerker. 
 
In deze overeenkomst wordt in onbepaalde vorm gesproken over ‘de omroep’, te weten Exxact 
Barendrecht. Dit laat onverlet dat er in de dagelijkse praktijk en in specifieke situaties geen 
afspraken worden gemaakt met ‘de omroep’, vertegenwoordigd door het bestuur, maar met 
organen of vertegenwoordigers hiervan, zoals de programmaleiding (die door middel van 
delegatie in voorkomende situaties bevoegd is om namens de omroep op te treden). 
 
In deze medewerkersovereenkomst is niet een huishoudelijk reglement opgenomen en deze 
overeenkomst vervangt een huishoudelijk reglement ook niet. Wel wordt verwezen naar een 
huishoudelijk reglement (waaronder afspraken over het gebruik van gebouw Het Kruispunt) en 
naar algemeen geldende ‘geschreven en ongeschreven’ regels en normen waarvan verondersteld 
mag worden dat deze bij elke medewerker bekend (zouden) kunnen zijn, aansluitend op de 
geldende visie en werkwijze van de omroep en op de afspraken met de andere gebruikers van 
gebouw Het Kruispunt.  
 
De medewerkersovereenkomst (hoofdstuk 3) bestaat uit 10 artikelen. Vooraf wordt in hoofdstuk 2 
een artikelsgewijze toelichting gegeven op deze artikelen. 
 
De tekst van deze medewerkersovereenkomst is vastgesteld door het bestuur van de omroep. Het 
bestuur houdt zich het recht voor middels een addendum deze overeenkomst uit te breiden of op 
onderdelen aan te passen. Zo’n addendum wordt in voorkomende gevallen (digitaal) aan de 
medewerker verspreid. Zonder tegenbericht van de medewerker binnen 21 dagen na 
bekendmaking zal het bestuur het verspreide addendum beschouwen als een door de 
medewerker akkoord verklaarde en daarmee door de medewerker bekrachtigde wijziging en/of 
aanvulling op de ondertekende medewerkersovereenkomst. 
 
Wanneer een nieuwe versie van de medewerkersovereenkomst verschijnt evenals nadat de 
periode verstreken is waarvoor de huidige ondertekende overeenkomst geldt, zal de omroep een 
nieuwe versie ter beschikking stellen in het geval er sprake is van verlenging van het 
vrijwilligersverband aangegaan met de ondertekende overeenkomst, die op dat moment vervalt.  
Het vervallen van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de vrijwilligersbetrekking door een van de 
partijen is beëindigd, ontslaat geen van de partijen van eventuele verplichtingen van juridische 
aard (zoals aansprakelijkheidsclaimen) die na het vervallen van de overeenkomst en/of het 
beëindigen van het vrijwilligersverband alsnog aan het licht komen en betrekking hebben op de 
periode waarin er nog wel sprake was van het vrijwilligersverband en/of de ondertekende 
overeenkomst. 
 

Dit is de vrijwilligersovereenkomst van Exxact Barendrecht versie 2019.11-2©. 
 

Bestuur Exxact Barendrecht,  
 

Barendrecht, november 2019  
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2. Toelichting op de artikelen 

§ 2.1. Artikel 1: Aard van de overeenkomst  

In het eerste artikel is de aard van de overeenkomst beschreven. Verwezen wordt naar de statuten 
en de andere regelingen van de omroep. Een exemplaar van de statuten en regelingen wordt op 
verzoek van de medewerker aan de medewerker ter beschikking gesteld door het bestuur van de 
omroep of een gedelegeerd vertegenwoordiger hiervan. 

Deze overeenkomst is opgesteld om de grote lijnen van wederzijdse verantwoordelijkheden in 
rechten en plichten tussen omroep en medewerker te duiden. Dat laat onverlet dat er diverse 
situaties kunnen ontstaan die niet expliciet beschreven zijn in deze overeenkomst. In het algemeen 
geldt dat het bestuur van de omroep, of een gemandateerde vertegenwoordiging namens het 
bestuur, als eindverantwoordelijke de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen aangaande de 
omroep en daarmee ook aangaande situaties die betrekking hebben op de rol van de medewerker 
in dit verband, voor zover niet beschreven in statuten, enig (huishoudelijk) reglement en/of de 
medewerkersovereenkomst. 

Het tweede lid stelt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen reguliere arbeidsovereenkomst is. Dit 
betekent dat geen aanspraak kan worden gemaakt op gebruikelijke rechten en plichten zoals die 
gelden tussen werknemer en werkgever, zoals salaris, vakantiedagen, enzovoort. De 
medewerkersovereenkomst heeft derhalve  uitsluitend betrekking op onbetaalde activiteiten door 
medewerkers (vrijwilligers).  

§ 2.2. Artikel 2: Werkzaamheden  

Zowel voor de lokale omroepinstelling als voor de medewerker is het nuttig te weten wat de 
werkzaamheden zijn die door de medewerker worden verricht. Taakafbakening draagt bij tot het 
goed functioneren van de organisatie en maakt dat de medewerker duidelijk weet wat van hem 
verwacht wordt. Omdat desalniettemin de lokale omroep als publieksinstelling enige flexibiliteit 
behoort te bezitten, is tevens voorzien in de mogelijkheid dat incidenteel van de medewerker 
gevraagd kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan die welke in de overeenkomst zijn 
geformuleerd.  

Voorts kan op basis van het bepaalde in lid 2 verandering in de omschrijving van de te verrichten 
taken plaatsvinden. Deze wijziging hoeft niet perse ́ te geschieden door middel van een nieuwe 
medewerkersovereenkomst. Er kan worden volstaan met duidelijke afspraken tussen de 
medewerker en bijvoorbeeld de programmaleiding. Het is wel aan te bevelen deze afspraken op 
een of andere wijze op schrift te stellen (bijvoorbeeld expliciet in de notulen van een vergadering 
waarin deze afspraken zijn gemaakt, via e-mail, een brief of door middel van een door beide 
partijen ondertekend aanhangsel bij de medewerkersovereenkomst).  

§ 2.3. Artikel 3: Duur van de overeenkomst & opzegging  

De overeenkomst wordt voor een bepaalde of onbepaalde termijn afgesloten. Indien voor een 
bepaalde termijn een overeenkomst wordt afgesloten, dan wordt de datum, waarop de 
overeenkomst expireert, aangegeven.  
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Vrijelijke vervanging van een medewerker is altijd mogelijk. Een medewerker moet in de 
gelegenheid zijn de verbintenis te allen tijde op te zeggen. De omroep heeft als stichting vanuit 
rechtswege altijd de gelegenheid de vrijwillige werkzaamheden van de medewerker op te 
schorten of het vrijwilligersverband te beëindigen. 

De omroep kan besluiten tot schorsing of definitief opzeggen van de verbintenis over te gaan, 
bijvoorbeeld wanneer geldende afspraken of beoogde werkwijzen door de vrijwilliger niet worden 
nagekomen of wanneer de vrijwilliger op enige wijze opzettelijk schade berokkent aan (het imago 
van) de omroep en/of wettelijke overtredingen begaat binnen het domein van (of gerelateerd aan) 
de omroep. 

§ 2.4. Artikel 4: Werktijden & verhindering  

Het maken van afspraken met betrekking tot de tijden waarop werkzaamheden worden verricht is 
in het belang van een goede organisatie. De programmaleiding maakt afspraken met 
medewerkers over de werktijden en over de procedure rondom afmelden van werkzaamheden 
wegens verhindering. 

§ 2.5. Artikel 5: Vergoedingen  

Omdat er sprake is van vrijwillige medewerking (vrijwilligerswerk) is er geen normale arbeidsrelatie 
tussen de medewerker en de lokale omroepinstelling en is er geen arbeidscontract. Een salaris 
komt de medewerker dan ook niet toe. Wel kan het bestuur in voorkomende gevallen besluiten 
een vergoeding van kosten, gemaakt als gevolg van de voor de lokale omroep verrichte 
werkzaamheden, uit te keren. In dat geval hebben alle betrokkenen de verplichting de geldende 
wettelijke/fiscale regels na te leven. 

Onkosten kunnen door de vrijwilliger slechts worden gedeclareerd wanneer er vooraf sprake was 
van toestemming van het bestuur om voor een afgesproken bedrag deze onkosten voor of 
namens de omroep te mogen maken. Een declaratie moet altijd vergezeld gaan van een factuur, 
urenstaat en/of kwitantie. 

§ 2.5.1 Regeling onkostenvergoeding voor vrijwilligers  

De lokale omroep kan besluiten om daadwerkelijk gemaakte kosten aan een vrijwilliger te 
vergoeden. De omroep zal dan de uitbetaalde vergoeding opgeven aan de belastinginspectie. 
Lokale omroep noch vrijwillige medewerker krijgen problemen met de belastinginspectie indien 
de uitbetaalde vergoeding de werkelijk gemaakte kosten aantoonbaar dekt. Alle betrokkenen 
hebben de verplichting de geldende wettelijke/fiscale regels na te leven. 

De vrijwillige medewerker met een werkloosheidsuitkering, heeft te maken met de pro deo 
regeling. De vrijwilliger met een uitkering die tijdens kantooruren voor de lokale omroep werkt, 
moet dit melden aan de uitkeringsinstantie. Hij hoeft dit niet te melden als het werk alleen ‘s 
avonds en/of in het weekend plaatsvindt. De uitkeringsinstantie toetst het werk van de vrijwilliger 
vervolgens minimaal aan de volgende criteria:  

• het werk mag niet verricht worden in een bedrijf (profitorganisatie); 
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• het mag niet om werk gaan dat doorgaans betaald werk is; 
• het mag geen werk zijn waarvoor de omroep subsidie kan krijgen om een betaalde kracht 

aan te stellen.  

Als de uitkeringsinstantie het niet eens is met de werkzaamheden, dan zal de vrijwillige 
medewerker met zijn werkzaamheden voor de lokale omroep moeten stoppen. Het is aan te raden 
in deze situatie tijdig contact op te nemen met de betreffende uitkeringsinstantie.  

§ 2.6. Artikel 6: Auteursrechten  

De (auteurs-)rechten op het gehele (crossmediale) lokale omroepprogramma behoren in principe 
toe aan de omroep. Dat geldt ook voor informatie, beeld- en geluidsmateriaal door de medewerker 
zelf aangedragen. De auteursrechten worden hiermee als het ware door de vrijwilliger 
overgedragen aan de omroep. Door ondertekening van de medewerkersovereenkomst verklaart 
de vrijwilliger hiervan op de hoogte te zijn. De vrijwilliger geeft hiermee aan geen claim(s) voor 
auteursrechten bij de omroep in te zullen dienen en hier ook op geen enkele andere wijze 
aanspraak op te zullen maken, tenzij anders –schriftelijk– met de omroep is overeengekomen. 

De vrijwillige medewerker is zelf verantwoordelijk voor eigenlijk gebruik van materialen die hij 
aanlevert en/of gebruikt binnen het gehele domein van de omroep waarop mogelijk 
(auteurs)rechten van toepassing zijn. De vrijwilliger werkt uitsluitend met content waarop geen 
auteursrechten (meer) van toepassing zijn of waarvan kan worden aangetoond dat aan eventueel 
geldende verplichtingen met betrekking tot betreffende rechten is voldaan.  

De vrijwilliger verklaart met het ondertekenen van deze medewerkersovereenkomst dat hij hiervan 
op de hoogte is, dat hij hier (pro-)actief naar handelt en dus zelf een inspanningsverlichting heeft 
om te checken of aan de voorwaarden is voldaan en/of te voorkomen dat eventuele claims met 
betrekking tot (auteurs)rechten/copyrights door derden bij de omroep kunnen worden ingediend. 

Wanneer er in een voorkomend geval een claim of boete wordt opgelegd ten laste van de lokale 
omroep door het ongeoorloofd gebruik van content waarop (auteurs)recht/copyright van 
toepassing is, dan zal de omroep de hieruit voortkomende kosten volledig verhalen op de 
vrijwilliger die de betreffende content via enig medium binnen het domein van de omroep heeft 
gebruikt, geplaatst, verspreid, gekopieerd of aangedragen.  

§ 2.6. 1. Rechten en wachtwoorden voor het gebruik van software. 

Door de omroep beschikbaar gestelde rechten, inlogcodes en wachtwoorden voor het gebruik van 
software blijven bezit van de omroep. De medewerker stelt deze vertrouwelijke informatie niet 
beschikbaar aan derden en draagt zorg voor rechtmatig gebruik van software. Software in 
eigendom van de omroep mag niet zonder toestemming worden gekopieerd.  

Er wordt uitsluitend gewerkt met rechtmatig verkregen en legale software. Het is niet toegestaan 
ict-faciliteiten van de omroep te gebruiken voor onrechtmatige toepassingen en doeleinden en/of 
ter beschikking te stellen aan derden. 
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§ 2.7. Artikel 7: Verzekeringen & regeling schade  

De medewerkers van een lokale omroep kunnen tijdens hun werkzaamheden voor de lokale 
omroep schade oplopen of berokkenen aan derden. De lokale omroep heeft een verzekering 
afgesloten in zake  schade (aansprakelijkheid). Medewerkers zijn niet verzekerd tegen schade aan 
zichzelf en/of hun eigendommen voortkomend uit aanwezigheid bij en/of werkzaamheden voor 
de lokale omroep. Het is aan medewerkers zelf om zich te verzekeren tegen schade, 
aansprakelijkheid en ongevallen. 

De lokale omroepinstelling kan wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt 
door haar medewerkers. De lokale omroepinstelling zal daarom in voorkomende situaties (zie 
2.7.2) eventueel de schade verhalen op de betreffende medewerker(s). Al aan de lokale 
omroepinstelling vergoede schade zal niet alsnog door de omroep worden verhaald op de 
medewerker.  

§ 2.7.1. Wettelijke aansprakelijkheid 

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de omroep dekt uitsluitend schade die door de 
vrijwilliger tijdens het werk voor de omroep veroorzaakt wordt aan derden, wanneer de omroep 
aansprakelijk wordt gesteld voor deze schade en deze schade niet verwijtbaar is aan de vrijwilliger. 
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt gesproken van de aanwezigheid van een directe 
gezagsverhouding. In het geval medewerker lokale omroep is daar sprake van. Wanneer de 
medewerker schade veroorzaakt die verhaald wordt op de omroep maar waarvan aannemelijk kan 
worden gemaakt dat deze schade het gevolg is van verwijtbaar gedrag van de medewerker, zal de 
omroep deze schade verhalen op de medewerker. 

§ 2.8. artikel 8: Begeleiding & opleiding  

De omroep draagt er in overleg met de (vrijwillige) medewerkers zorg voor dat medewerkers hun 
werkzaamheden zo goed mogelijk (kunnen) verrichten. Juiste begeleiding en opleiding zijn 
daarvoor een noodzakelijk vereiste, evenals deelname aan bijeenkomsten uitgeschreven door 
bestuur en/of programmaleiding om medewerkers te informeren en te betrekken. Wanneer de 
omroep activiteiten organiseert om de medewerkers in staat te stellen zo goed mogelijk te 
functioneren binnen de omroep, waaronder trainingen en medewerkersbijeenkomsten, mag en zal 
van de vrijwillige medewerker in billijkheid worden verwacht dat deze actief hieraan deelneemt en 
zich verder bekwaamt en professionaliseert binnen de door de omroep gestelde kaders. 

§ 2.9. Artikel 9: Getuigschrift  

De medewerker kan er belang bij hebben wanneer hem op grond van de werkzaamheden bij de 
omroepinstelling een getuigschrift wordt verschaft. Dit getuigschrift wordt slechts verschaft op 
eigen verzoek van de medewerker, waarbij de medewerker aangeeft met welk doel het 
getuigschrift opgesteld dient te worden. 
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§ 2.10. Artikel 10: Huishoudelijk reglement en overige afspraken 

De lokale omroep hanteert geschreven en ongeschreven afspraken waar sociale omgangsvormen 
onderdeel van zijn. Van alle medewerkers wordt verwacht binnen het geldende (professioneel-
culturele) kader te acteren wanneer zij voor de omroep actief zijn, zowel intern als extern. Hierbij 
hoort bijvoorbeeld dat medewerkers wanneer zij de omroep vertegenwoordigen zich 
representatief opstellen, geen grof taalgebruik uiten, zich niet racistisch opstellen en zich 
realiseren dat zij verbonden zijn aan een publieke omroep ten dienste van de gemeenschap. 

Medewerkers kunnen worden aangesproken op hun gedrag binnen de omroep, gerelateerd aan 
de missie & visie van de omroep, de bedrijfscultuur en de geldende normen, waarden, afspraken en 
reglementen. Medewerkers gaan discreet om met (vertrouwelijke) informatie en doen er alles aan 
te voorkomen dat de omroep eventuele schade zou kunnen lijden door negatieve publiekelijke 
uitingen of berichtgeving (waaronder uitingen via social media en via de pers). 

Met het ondertekenen van deze medewerkersovereenkomst conformeert de medewerker zich aan 
de geldende afspraken en uitgangspunten van de lokale omroepinstelling. De medewerker 
verklaart hiermee tevens dat ook na beëindiging/ontbinding van de samenwerking met de 
omroep eventuele vertrouwelijke informatie/gegevens, codes, sleutels, materialen en/of overige 
voorzieningen gerelateerd aan (of eigendom van) de omroep volledig worden geretourneerd aan 
de omroep.  

De omroep is gevestigd in gebouw Het Kruispunt, waarin ruimte en faciliteiten worden gedeeld 
door meerdere gebruikers. Voor het gebruik van ruimten en voorzieningen gelden strikte 
afspraken tussen de partners en de eigenaar (de gemeente Barendrecht). Daarom is het van groot 
belang dat (huishoudelijke) afspraken met betrekking tot de locatie door alle medewerkers worden 
nageleefd. De medewerker doet een beroep op een vertegenwoordiger van het bestuur of de 
programmaleiding wanneer er twijfel is over het gebruik van (voorzieningen op) de locatie. 
Medewerkers worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende (huishoudelijke) afspraken, 
waarover de omroep medewerkers zowel mondeling als schriftelijk kan informeren. Een eventueel 
huishoudelijk reglement dient te worden nageleefd, door zowel medewerkers van de omroep als 
eventuele derden zoals bezoekers, die hierop indien nodig aangesproken worden door de 
medewerkers. 

De omroep heeft het recht eenzijdige afspraken maken met de medewerker met betrekking tot:  
 

• sleutels en alarmcodes; 
• toegang tot en gebruik van ruimtes (technische ruimte, afgeschermde apparatuur); 
• schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud; 
• gebruik van alcohol en algemeen rookverbod; 
• taalgebruik, representatie; 
• deelname aan training/opleiding; 
• gebruik van materialen en consumpties; 
• gebruik van computers, software, data-opslag, website; 
• gebruik van eigen spullen; 
• overige zaken in relatie tot het gebruik van voorzieningen. 
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3. Medewerkersovereenkomst  

De ondergetekenden:  

1. Stichting Lokale Omroep Barendrecht  verder te noemen: de lokale omroepinstelling 
 

Exxact Barendrecht  
Postbus 356  |    Middenbaan 111 
2990 AJ Barendrecht |    2991 CS Barendrecht 
 

 
Naam:  __________________________________________________ 
 
 

Functie: __________________________________________________ 

 

2. Naam:  __________________________________________________ 
 

verder te noemen: de medewerker 

 
 

Adres:  __________________________________________________ 
 
  ______________ ______________________________ 

 

komen het navolgende overeen:  

 
AARD VAN DE OVEREENKOMST Artikel 1  

1. Deze medewerkersovereenkomst regelt nader de rechten en plichten tussen de medewerker en 
de lokale omroepinstelling, onverminderd hetgeen daaromtrent in de statuten en andere 
regelingen van de lokale omroepinstelling is verwoord. 

2.  Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek, noch 
een arbeidsverhouding in de betekenis van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.  

 

WERKZAAMHEDEN Artikel 2  

1. De medewerker verricht ten behoeve van de omroep de navolgende werkzaamheden: 
 

 _____________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________ 
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2. In onderling overleg kunnen de werkzaamheden, zoals in het vorige lid geformuleerd, worden 
gewijzigd, beperkt of uitgebreid. Incidenteel kan van de medewerker gevraagd worden andere 
werkzaamheden te verrichten dan in het vorige lid omschreven in het algemeen belang van de 
omroep. 

 

DUUR VAN DE OVEREENKOMST & OPZEGGING Artikel 3  

1. De overeenkomst gaat in per  

____________________________________________________    en is aangegaan voor 

r  onbepaalde duur 

r  bepaalde duur en eindigt op    ___________________________________________  
 

2. Beëindiging kan te allen tijde vrijwillig plaatsvinden door de medewerker of door de lokale 
omroepinstelling indien er sprake is van schorsing of definitief opzeggen van de verbintenis 
met de medewerker indien specifieke omstandigheden daar aanleiding toe geven. 

3. Er kan met deze medewerkersovereenkomst geen recht ontleend worden aan het (voor 
onbepaalde tijd) uitvoering mogen en/of blijven geven aan specifieke activiteiten binnen de 
omroep en/of gebouw Het Kruispunt. Bestuur en programmaleiding hebben hierin te allen tijde 
de eindverantwoordelijkheid en beslissen welke vrijwilliger op welk moment en voor welk doel 
zal worden gevraagd werkzaamheden te verrichten en welke vrijwilliger hiervoor wordt ingezet. 

 

WERKTIJDEN & VERHINDERING Artikel 4  

1. De medewerker verricht de werkzaamheden op de tijden welke in overleg met de lokale 
omroepinstelling zijn of worden overeengekomen.  

2. Bij verhindering als gevolg van ziekte of anderszins, stelt de medewerker de lokale 
omroepinstelling via de programmaleiding daarvan ten spoedigste op de hoogte en handelt in 
een voorkomend geval volgens geldende afspraken en procedures binnen de omroepinstelling.  

3.  Frequente afwezigheid van de medewerker kan aanleiding zijn voor de lokale omroepinstelling 
om de samenwerking eenzijdig op te schorten of te beëindigen. 

 

VERGOEDINGEN Artikel 5  

De medewerker ontvangt geen beloning voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden. In 
voorkomende gevallen vergoedt de lokale omroepinstelling, eventueel op basis van geldende 
landelijke normen en/of regelingen, de onkosten welke door de medewerker als gevolg van 
zijn/haar werkzaamheden ten behoeve van de lokale omroepinstelling zijn gemaakt. Dit geldt 
alleen wanneer hierover vooraf afspraken zijn gemaakt. 
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AUTEURSRECHTEN Artikel 6  

1. Auteursrechten verbonden aan of voortkomend uit de werkzaamheden van de medewerker 
komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, toe aan de lokale omroepinstelling.  

 

2. De vrijwilliger gebruikt uitsluitend content waarop geen auteursrechten (meer) van toepassing 
zijn of waarvan de medewerker kan aantonen dat aan eventueel geldende verplichtingen met 
betrekking tot betreffende rechten is voldaan.  

 

VERZEKERINGEN & REGELING SCHADE Artikel 7   

1. Indien de medewerker aansprakelijk wordt gesteld voor schade welke, anders dan door 
nalatigheid, grove schuld of opzet, door hem/haar in de uitoefening van de werkzaamheden op 
grond van deze overeenkomst is veroorzaakt, zal de lokale omroepinstelling een beroep doen 
op de eigen aansprakelijkheidsverzekering om de te vergoeden schade namens de medewerker 
te voldoen, mits de medewerker de lokale omroepinstelling terstond na het ontstaan van de 
schade heeft ingelicht, de aansprakelijkheid voor de schade niet heeft erkend en de afhandeling 
van schade aan de lokale omroepinstelling overlaat.  

 

2. De lokale omroepinstelling kan de medewerker aansprakelijk stellen voor de schade welke door 
de medewerker in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden aan (of namens) de lokale 
omroepinstelling is toegebracht. Het is daarna aan de medewerker de kosten voor deze schade 
eventueel via een eigen aansprakelijkheidsverzekering terug te vorderen. De medewerker is 
verplicht de omroepinstelling terstond te informeren wanneer er schade is ontstaan. De 
omroep zal de medewerker schriftelijk mededeling doen van het voornemen tot verhaal van de 
schade over te zullen overgaan.  

3. De lokale omroepinstelling zal schade van de medewerker ten gevolge van aantoonbare 
uitoefening van werkzaamheden voor de omroep slechts voldoen aan de medewerker wanneer 
er aannemelijk kan worden gemaakt dat de omroep deze schade bij de medewerker normaliter 
zou hebben kunnen voorkomen en/of er sprake is van nalatigheid, grove schuld en/of opzet 
door de lokale omroepinstelling. Een dergelijke schadeclaim zal uitsluitend in behandeling 
worden genomen als deze schriftelijk en binnen één maand na het ontstaan van de schade bij 
de wettelijke vertegenwoordiger van de omroepinstelling wordt ingediend. 

 

BEGELEIDING & OPLEIDING Artikel 8  

Indien wenselijk of noodzakelijk in het kader van de te verrichten werkzaamheden draagt de lokale 
omroepinstelling zorg voor een passende begeleiding en eventuele (interne) opleiding van de 
medewerker.  

GETUIGSCHRIFT Artikel 9  

Op verzoek van de medewerker verstrekt de omroep een getuigschrift waarin vermeld staat: de 
periode waarin werkzaamheden door medewerker zijn verricht, de aard van de door de 
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medewerker verrichte werkzaamheden en, indien de medewerker dit wenst, de wijze waarop de 
werkzaamheden door de medewerker zijn uitgevoerd.  
 

HUISHOUDELIJKE EN OVERIGE AFSPRAKEN EN/OF REGLEMENTEN Artikel 10 

De medewerker stelt zich op de hoogte van geldende (huishoudelijke) afspraken en reglementen. 
De medewerker onderschrijft deze en handelt naar deze en/of acteert in geest van deze. Het niet 
nakomen van afspraken, wet(ten) en/of regels door de medewerker kan aanleiding zijn voor de 
lokale omroepinstelling om samenwerking met de medewerker op te schorten of eenzijdig te 
beëindigen. 

 

Door ondertekening verklaart de medewerker dat deze de volledige medewerkersovereenkomst 
inclusief toelichtingen heeft gelezen en accepteert. 

 

Aldus overeengekomen te:  ________________________________________________________ 
 
 

        datum: ________________________________________________________ 
 
 

 
Namens de lokale omroepinstelling, 
 
 
 naam en functie:  ________________________________________________________ 
   
 
 handtekening:  ________________________________________________________ 
 
 

 
De medewerker,  
 

naam:    ________________________________________________________ 
 
 
handtekening:  ________________________________________________________ 

 
 


