Vrijwilliger
bij De Zorggroep

De Zorggroep biedt zorg op
maat. Aandacht voor het
welzijn van cliënten hoort
daar zeker ook bij. Dat is
waarom vrijwilligers nodig
zijn. Als vrijwilliger ben je een
essentiële aanvulling op de
zorg die onze professionals
en familie aan cliënten geven.
Ontdek wat jij als vrijwilliger
kunt betekenen én wat je
daarvoor terugkrijgt.
Oog voor gezelligheid
en sfeer
Cliënten helpen gaat verder dan
verzorging, verpleging en behandeling door
beroepskrachten en mantelzorgers. Want
het leven van cliënten bestaat uiteraard uit
meer dan zorg. Een rondje wandelen, de
krant lezen, handwerken of gewoon een
praatje maken horen er ook bij. Daar kun
jij als vrijwilliger écht het verschil maken.
Door even met iemand naar buiten te gaan,
te assisteren bij activiteiten, cliënten te
begeleiden tijdens dagelijkse bezigheden of
te informeren hoe het met iemand gaat.
Als vrijwilliger ben je van grote toegevoegde
waarde. Het maakt niet uit hoe oud je
bent, hoeveel uur je aan de slag gaat
en of je relevante werkervaring hebt. Je
betrokkenheid en sociale vaardigheden zijn
belangrijk. Want een cliënt ziet in jou het
luisterende oor. De ‘gewone mens’ zonder
zorgtaken die gezelligheid meebrengt en
zorgt voor een fijne sfeer. En daar zijn
cliënten én wij erg blij mee.

Dit mag je van
ons verwachten
Scholingsmogelijkheden
Zinvol werk in een fijne
werkomgeving
Werkervaring en
levenservaring
Een vrijwilligersovereenkomst en
-regeling
Reiskostenvergoeding
De voordeelpas van
De Zorggroep

Zo is het om te
werken als vrijwilliger
Dien Derks: “Ik doe al 30 jaar
vrijwilligerswerk. Door de intensieve
zorg voor mijn vader kwam ik
erachter dat zorgen voor ouderen
mij energie geeft. Later maakte
ik de overstap van mantelzorger
naar vrijwilliger. Ik merk dat dingen
die voor mij een kleine moeite
zijn, vaak veel betekenen voor
een cliënt. Dat vind ik zo mooi aan
vrijwilligerswerk.”

Roel Brandligt: “Er zíjn voor elkaar,
dat vind ik belangrijk. Ik help waar
ik kan. Via mijn nichtje vond ik
vrijwilligerswerk bij De Zorggroep.
Naast dat ik iets wil betekenen voor
de ander, doe ik dit werk ook voor
mezelf. Ik voel me minder alleen als
ik iemand gezelschap heb kunnen
houden. Er zijn voor de ander
maakt mijn dag waardevol.”

Positieve
Gezondheid
Bij De Zorggroep
werken we vanuit
Positieve Gezondheid.
Het accent ligt daarbij
op wat mensen nog
wél kunnen, op
hun veerkracht en
op wat hun leven
betekenisvol maakt.
Daarom is er, naast
de zorg, behandeling
en begeleiding die
we bieden, ook
volop aandacht voor
kwaliteit van leven,
welzijn en zingeving.
Vrijwilligers maken
dat mede mogelijk.
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Aan de slag bij De Zorggroep
De Zorggroep is de grootste
zorgaanbieder in Noord- en MiddenLimburg. Met thuiszorg en vele woon- en
zorglocaties bieden we ondersteuning,
zorg en specialistische behandelingen
aan iedereen die dat nodig heeft.
Daarnaast zijn er veel mensen die
gebruikmaken van onze dag-behandeling
en dagbestedingsprojecten vanuit
de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning).

Er zijn drie opties om vrijwilligerswerk
te doen:
	Eénmalig Betekenisvol Ontmoeten
(geheel vrijblijvend)
Bij mensen thuis
Of bij een van onze locaties.
Je vindt alle locaties op
www.dezorggroep.nl/zorglocaties

Meld je aan als
vrijwilliger
Vrijwilligers in de gezondheidszorg zijn onmisbaar. Zo is het ook bij De Zorggroep.
Ben je op zoek naar dankbaar werk? Dan is vrijwilligerswerk bij De Zorggroep
misschien iets voor jou. Daarmee kun je écht iets voor iemand betekenen!

Meer informatie:
www.dezorggroep.nl/vrijwilligers
DeZorggroepvrijwilligers

Klantenservice
088 - 610 88 61
Wij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar
van 08.30 uur tot 17.00 uur.

