Vrijwilligers
Net dat beetje extra!
locaties

MARIAHOF,
SCHOLTENHOF,
THUISZORG
www . zorgfederatieoldenzaal . nl

Samen Vertrouwd Dichtbij

U voegt iets toe
Voor ons zijn vrijwilligers van
onschatbare waarde! Wij zijn
er trots op dat al zoveel
vrijwilligers het verschil maken.
Zij zorgen voor een levende
verbinding met de woon- en
leefomgeving van de cliënt en
bieden hen de mogelijkheid
daarvan deel te blijven uitmaken.
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Ook voor u?
Wilt u samen met ons zorgen
voor een glimlach op het gezicht
van onze cliënten? Uw inzet is
onmisbaar! Wij zijn ervan overtuigd dat u als vrijwilliger iets
kunt toevoegen aan kwaliteit van
leven van cliënten. Met uw levenservaring, persoonlijke aandacht
en eigen initiatieven wordt een

brug geslagen tussen onze
organisatie en de lokale
omgeving. Waardevol voor cliënt
én medewerker, maar ook
waardevol voor u! U kunt uw
passie, kwaliteiten en kennis bij
ons kwijt en u haalt er voldoening
uit om dichtbij iets voor anderen
te doen. U vergroot uw sociale
netwerk en kunt zich bij ons
met goede faciliteiten verder
ontwikkelen.
Wat kunt u doen?
We gaan uit van uw talenten en
wat u als vrijwilliger graag wilt
doen. Er is veel mogelijk.
Op elk moment van de dag,
wanneer het u schikt. U bepaalt
wat u wilt bijdragen, wanneer en

hoe vaak u beschikbaar wilt zijn.
Wij zoeken vervolgens naar een
passende invulling. Er is altijd wel
iets dat bij u past. Bijvoorbeeld:
Gastvrouw /-heer in de
recreatiezaal
Assistent in de huiskamer, bij
de dagbesteding of de
technische dienst
Maatje
Gastvrouw/-heer Reisbureau
Reisgenoten
Chauffeur van de
(boodschappen)bus
(Mede)beheerder van het
winkeltje.
Vrijwilliger bij bewegings- en
ontspanningsactiviteiten

•
•
•
•
•
•
•

Plezier, afwisseling
en voldoening
Deskundigheid
Wij vinden het belangrijk dat u
kennis heeft over bepaalde zaken.
Zo bieden wij gerichte scholingen
en trainingen aan om de deskundigheid van onze vrijwilligers te
bevorderen.
U kunt hierbij denken aan een
training sta- en loopondersteuning, rijvaardigheidstraining,
EHBO-training en kennis van
dementie.
Communicatie
Wij vinden korte communicatielijnen van belang. Ieder (zorg)team
heeft daarom een medewerker

die fungeert als vrijwilligerscoach. Dit is de persoon die u als
vrijwilliger informeert, begeleidt
en betrekt bij het reilen en zeilen
binnen het team. U wordt ook
regelmatig geïnformeerd via een
nieuwsbrief.
Waardering
Vrijwilliger zijn betekent dat u
belangeloos uw bijdrage levert. U
kunt rekenen op waardering voor
dat wat u doet. Waardering in
plezier, afwisseling en voldoening,
maar natuurlijk ook jaarlijks met
een gezellige vrijwilligersavond
en uiteraard met Kerst.

Wij sluiten voor u ook een WA- en
ongevallenverzekering af voor de
tijden waarop u het vrijwilligerswerk verricht.
Interesse?
Is uw interesse gewekt en heeft u
zin en tijd om bij ons vrijwilliger te
worden of wilt u meer informatie?
Op onze website staan vacatures
waarop u kunt reageren. U kunt
ook telefonisch contact opnemen
met de coördinator vrijwilligerswerk of een bericht sturen naar
vrijwilligers@zorgfederatieoldenzaal.nl.
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Samen Vertrouwd Dichtbij
Wilt u meer weten?
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
T 0541 - 513 433
Scholtenhof
Fonteinstraat 55
7573 CG Oldenzaal
Voor meer informatie over ons:
www.zorgfederatieoldenzaal.nl

Mariahof
Beatrixstraat 64
7573 AB Oldenzaal

Postadres
Postbus 5004
7570 GA Oldenzaal

