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Vrijwilligerswerk bij Vredewold

Zou u zich willen inzetten als vrijwilliger? 
Als vrijwilliger bij Vredewold hoeft u geen
grote tijdsinvestering te doen, ook een
bescheiden bijdrage in tijd is al meer dan
welkom.
Voor vrijwilligerswerk heeft u geen
opleiding nodig. Trouw, inzet, een warm
hart en interesse voor een ander is wel
belangrijk.
Als vrijwilliger bij Vredewold kunt u rekenen
op een goede introductie, begeleiding en
zorgvuldige afspraken.
En het allerbelangrijkste: op heel veel
dankbaarheid en waardering!
 

Bij Vredewold verlenen meer dan 350
medewerkers professionele zorg en
begeleiding. Daarnaast zijn er bijna net
zoveel vrijwilligers actief.

De vrijwilligers van Vredewold zijn
onmisbaar voor Vredewold en haar
cliënten. 
De vrijwilligers bieden door hun inzet
waardevolle momenten van extra
aandacht aan de cliënten. Tegelijkertijd
ontlasten ze de mantelzorgers en geven ze
meer ruimte aan de professionals bij de
uitoefening van hun werk. 
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Wat zijn de mogelijkheden?
Ter aanvulling en ondersteuning op de reguliere zorg
kunt u op velerlei manieren iets betekenen als
vrijwilliger.
Voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn:

Hulp op de huiskamers en afdelingen
Helpen in het Grand Café
Helpen bij activiteiten
Ontvangen bezoek Open Inloop
Fietsen op de duofiets met een bewoner
Wandelen met een bewoner 
Ondersteuning Dagbesteding

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat wij van u vragen

Affiniteit met de ouder wordende cliënt
Open en vriendelijke houding
Goede sociale vaardigheden en beheersing van de
Nederlandse taal
Minimum leeftijd van 18 jaar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat wij u kunnen bieden

Ontvangst door een coördinator vrijwilligers voor
een kennismakingsgesprek en rondleiding
Begeleiding op de werkplek in een fijne werksfeer en
waardering voor uw werk
Een bijdrage voor het lidmaatschap van de
personeelsvereniging van Vredewold
WA-verzekering en collectieve ongevallenverzekering
Attentie in de decembermaand - kerst
Reiskostenvergoeding indien van toepassing

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over
het vrijwilligerswerk bij Vredewold, neemt u
dan contact op met Vredewold: 0594-552626  -
www.vredewold.nl – info@vredewold.nl.
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