Vrijwilligerswerk

Tijd voor een medemens door er te zijn
“Nooit gedacht dat ik het zo leuk
zou vinden om anderen te helpen.”

De inzet van vrijwilligers draagt bij aan het welzijn van onze cliënten
en is van grote waarde voor onze organisatie. Met de inzet van vrijwilligers wordt het mogelijk, zorg en welzijn nog beter af te stemmen
op de persoonlijke wensen van onze cliënten.

Bij Vivantes zijn maar liefst ruim 600 vrijwilligers actief. Mensen die zich belangeloos inzetten voor het welzijn van onze cliënten! Deze
vrijwilligers verrichten de werkzaamheden
rechtstreeks voor Vivantes. Vivantes ondersteunt mensen (voornamelijk ouderen) met
een breed aanbod aan diensten en producten.
We helpen mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Dat doen we bij de mensen thuis
of, wanneer het thuis niet meer gaat, in onze
kleinschalige locaties waar we verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg leveren. Ook
organiseren we activiteiten in onze wijksteunpunten.
Meer informatie over Vivantes vindt u in onze
brochures en op onze website www.vivantes.nl
WAT BETEKENT VRIJWILLIGERSWERK
VOOR UZELF?
U kunt uw eigen kwaliteiten inzetten ten behoeve van anderen. Uw oogst is dankbaarheid,
voldoening en waardering van onze cliënten.
Het is hartstikke leuk om te doen en u leert
nieuwe mensen kennen. Voor sommige vrijwilligers is het belangrijk om werkervaring op te
doen. Vivantes heeft een goed vrijwilligersbeleid, waarin rekening wordt gehouden met u
als vrijwilliger.
WAT DOEN VRIJWILLIGERS BIJ VIVANTES?
Vrijwilliger kunt u zijn bij allerhande activiteiten en op verschillende afdelingen. In de zaal,
als chauffeur of als begeleider in de bus, in de
beweegtuin, in de huiskamer van de verpleeghuisafdeling of individueel voor cliënten in de
thuiszorg. Kort samengevat komt het vooral
neer op sociaal contact, psychische en praktische steun, het geven van informatie en advies,
begeleiding en coördinatie en er zijn voor de
medemens.

Vrijwilligerswerk:
voor ieder wat wils
GASTVROUWEN IN DE ZAAL
Helpen tijdens activiteiten, koffie en thee
schenken, maaltijden serveren, gezellig een
praatje maken of meedoen met de activiteit in
de recreatiezaal. Doet u graag iets zelfstandig,
dan is een avond- of een weekendactiviteit
misschien iets voor u.
VERPLEEGAFDELING EN/OF
DAGBESTEDING
Vrijwilligers ondersteunen bij de activiteiten
in de huiskamer van de verpleegafdeling of
tijdens de dagbesteding van dementerende
ouderen. Samen met de verzorgende en de
dagbestedingscoach worden ouderen zowel
individueel als groepsgewijs gestimuleerd. Uw
aandacht voor de cliënten, een gesprekje voeren en er gewoon zijn is hierbij het belangrijkst.
CONTACT VRIJWILLIGER
De vrijwilliger wordt individueel aan een cliënt
gekoppeld. Afhankelijk van de vraag van de
cliënt kan dit zijn om samen een stukje te
gaan wandelen, iemand te begeleiden bij
het doen van boodschappen of een bezoek
te brengen aan een cliënt die weinig of geen
contacten heeft of tijdelijk in een ziekenhuis
of verpleeghuis verblijft.
ACTIVITEITEN
De vrijwilliger kan allerhande activiteiten doen,
al dan niet in samenwerking met een dagbestedingscoach, zoals koersbal, handwerken,
koken, bloemschikken, sjoelen, spellen, voorlezen, muziek maken en… nog veel meer.

MAAK WERK VAN VRIJWILLIGERSWERK
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld
door bewoners. Opleiding of leeftijd doet
er niet toe, maar vriendschap, aandacht en
toestekende handen zijn van groot belang.
Samen met u worden afspraken gemaakt over
de werkzaamheden, over de tijden waarop u
het vrijwilligerswerk uitvoert, over de aanvangsdatum en eventuele andere bijzonderheden.
U ondertekent hiervoor samen met Vivantes
een samenwerkingsovereenkomst.
Al onze locaties hebben meerdere activiteiten
en diverse vrijwilligerstaken. Indien u geïnteresseerd bent volgt er altijd eerst een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

MEER INFORMATIE?
Voor een afspraak of meer informatie kunt u
contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator via telefoonnummer 046 411 35 00.
COMPLEET ZORGAANBOD
Vivantes biedt zorg in de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein. We beschikken over
negen woonzorgcentra en leveren thuiszorg
in meer dan vijfhonderd zorgwoningen en
in de wijk. Onze zorg is toegesneden op de
persoonlijke situatie van de cliënt. In onze
wijksteunpunten in de regio bieden we allerlei
diensten en activiteiten aan.
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