Vrijwilligerswerk
Maak het verschil!

Waar zouden we zijn zonder de inzet
honderden mensen zich belangeloos
Misschien is het ook iets voor u. Met
groot verschil maken. En er is altijd w
waar u voldoening uit haalt.
De mogelijkheden
Binnen De Zorgcirkel zijn veel vrijwilligerstaken. Dat
kan per locatie verschillen, maar er is altijd wel iets
te vinden wat bij u past. En natuurlijk overleggen
we met u wanneer en hoe vaak u komt, bijv. eenmaal per week, eenmaal per maand, of op oproepbasis.

Een greep uit de mogelijkheden:
•

•

•

•

•

•
•

Clubs: u helpt bij diverse clubs, zoals
klaverjassen, zang, denksport, bloemschikken,
klassieke muziek, schoonheidssalon e.d.
Als fietsvrijwilliger gaat u samen met een cliënt
naar buiten om een stukje te fietsen op de
duofiets of rolstoelfiets.
Individuele bezoeken: u bezoekt de u
toegewezen bewoner(s) voor bijv. een
gesprekje of wandeling.
Begeleiding naar ziekenhuis: u begeleidt
bewoners naar het ziekenhuis voor
polikliniekbezoek.
Gastvrouw/gastheer: u drinkt samen met
bewoners koffie of thee op de afdelingen,
doet spelletjes en helpt bij activiteiten en/of
maaltijden.
Begeleider van recreatieve activiteiten zoals
bingo en optredens.
Een vaste dienst in één van onze winkeltjes,
restaurants, coffee corner of Grand Café.

t van vrijwilligers? Elke dag zetten
s in voor ouderen bij De Zorgcirkel.
t uw inzet en aandacht kunt u een
wel iets te vinden wat bij u past en
Dit krijgt u ervoor terug
De positieve en blije reacties van cliënten zijn voor
veel vrijwilligers een belangrijke reden om zich in te
zetten. In ruil voor uw tijd en energie krijgt u zeker
waardering en voldoening terug.
Maar wij hebben u daarnaast nog meer te bieden:
• een vaste werkbegeleider
• tweemaal per jaar een vrijwilligersbijeenkomst
• twee dagdelen per jaar een cursus of
themabijeenkomst
• WA- en ongevallenverzekering
• reiskosten op basis van CAO
• een kerstattentie
• een feestelijke vrijwilligersactiviteit, bijv. een
diner of barbecue

Waar?
De Zorgcirkel heeft locaties in heel midden
Noord-Holland. Elke locatie heeft een
vrijwilligerscontactpersoon. Met de contactpersoon
kunt u een afspraak maken voor meer informatie
en kunt u een taak vinden die bij u past.

Vrijwilliger Elly:
"Je ziet de mensen
echt genieten van de
kleine dingen die we
samen doen."

Informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van
vrijwilligerswerk bij De Zorgcirkel, neemt u dan
contact op met onze Klantenservice. Deze kan u
doorverwijzen naar de locatie van uw keuze.
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