Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Een onmisbare schakel in de zorg
U kunt bij mensen een glimlach op het gezicht toveren, iets uit
handen nemen, laten genieten. Vrijwilligerswerk doe je vanuit
betrokkenheid met de medemens, een organisatie of een goed
doel. Ook bij De Waalboog leveren vrijwilligers een onmisbare
bijdrage.
Vrijwilligerswerk is dankbaar werk. Ervaar het zelf. Nieuwe
vrijwilligers zijn bij De Waalboog welkom. Naast beroepskrachten
en familie hebben wij enthousiaste vrijwilligers nodig die een
bijdrage kunnen leveren aan de zorg en het welzijn voor bewoners.
Vrijwilligers vervangen de beroepskrachten niet maar vullen hen
aan. Vrijwilligers hebben een eigen plaats binnen de organisatie
met eigen taken. In totaal zijn binnen De Waalboog ongeveer 500
vrijwilligers actief: mensen die op uiteenlopende manieren een
gewaardeerde en waardevolle bijdrage leveren aan de dagelijkse
gang van zaken. De vrijwilligers hebben oor en oog voor de
bewoners en steken de handen uit de mouwen als de situatie erom
vraagt. Zij geven ondersteuning bij activiteiten, brengen regelmatig
een bezoekje aan één of meerdere bewoners die daar behoefte aan
hebben, brengen gezelligheid en levendigheid op afdelingen,
werken mee als gastvrouw/gastheer in de bar of de winkel of zijn
chauffeur op de Waalboogbus. U ziet het: er zijn diverse
mogelijkheden.

Visie op ‘Zo thuis als maar kan’
Onder het motto ‘Zo thuis als maar kan’ bieden we bewoners een
passend vervolg van hun leven. We sluiten zo goed mogelijk aan bij
de individuele wensen en behoeften van de bewoners. Met alles
wie zij zijn, ooit waren, doen of deden, kunnen en ooit konden. We

helpen hen om hun verhaallijn zoveel mogelijk door te trekken en
zetten ons in om hier een passen vervolg aan te geven, in een
prettige en huiselijke woonomgeving. Zo thuis als maar kan.

Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?
Wij verwachten dat u:
• gemotiveerd bent;
• geduld heeft, goed kunt luisteren en een warm hart heeft voor
medemensen;
• mensen respecteert, ongeacht hun leeftijd, afkomst,
geloofsovertuiging of handicap;
• afspraken met ons maakt en nakomt;
• kunt samenwerken met beroepskrachten en/of andere
vrijwilligers;
• de privacy van de cliënten waarborgt;
• handelen naar de visie en gedragscode van De Waalboog.
• een Verklaring Omtrent Gedrag kunt voorleggen. Bij
inschrijving kunt u deze op kosten van De Waalboog
aanvragen.

Wat bieden wij u als vrijwilliger?
Wij bieden vrijwilligers zinvolle werkzaamheden in een prettig en
sociaal werkklimaat. De faciliteiten van De Waalboog, die voor de
beroepskrachten gelden zijn ook bestemd voor de vrijwilligers. Er is
een collectieve W.A.- en ongevallenverzekering voor de tijd dat u
aanwezig bent. Tevens heeft u recht op een vergoeding van uw
reiskosten vanaf uw huisadres naar de locatie waar u werkt.
Festiviteiten, cursussen, en andere activiteiten die voor de
beroepskrachten worden georganiseerd, zijn ook bestemd voor de
vrijwilligers. Op deze en andere wijze geven wij uitdrukking aan
onze waardering voor de waardevolle bijdrage die de vrijwilligers
bieden aan de zorg.

Nadere informatie: hoe wordt u vrijwilliger?
Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, kunt u bellen
met de vrijwilligerscoördinator. Deze zal u, natuurlijk vrijblijvend
nadere informatie verstrekken. Als u zich wilt laten inschrijven als
vrijwilliger zal de coördinator een intakegesprek met u voeren. Aan
de hand van vragen van bewoners, van afdelingen en diensten en
uitgaande van de wensen en kwaliteiten van u, wordt samen met u
bekeken of er passend vrijwilligerswerk is.
Na een kennismaking met de contactpersoon op de werkplek,
kijken jullie samen of en wanneer er gestart gaat worden.
Je wordt officieel ingeschreven als vrijwilliger. Binnen de 2
maanden proeftijd evalueer je samen met je begeleider of de
werkplek passend is.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de
vrijwilligerscoördinator, telefoon: 024 – 322 8264
Kijk ook eens op www.waalboog.nl voor meer informatie onze
organisatie.
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