Vrijwilligerswerk
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Zet uw talenten in, word
vrijwilliger bij Driezorg!
Wilt u andere mensen ontmoeten? Iets voor een ander kunnen betekenen?
Uw talenten ontdekken en ontwikkelen? Ervaring opdoen in de zorg voor een
opleiding of betaalde baan? Mogelijkheden genoeg bij Driezorg.
“Als vrijwilliger vind ik het steeds weer mooi als er een glimlach op het gezicht
komt van een oudere. Dan weet ik dat ik weer het verschil heb gemaakt
voor vandaag.”
Het belang van vrijwilligerswerk

ondersteunen in onze huiskamers;

Waar zou Driezorg zijn zonder vrijwilligers?

Het kan allemaal. We onderzoeken graag

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Net als onze

of er een match is met de behoefte van

bijna 700 andere vrijwilligers kunt u elke

onze ouderen.

dag het verschil maken, samen met ons
voor de ouderen die bij Driezorg wonen.

Driezorg heeft regelmatig vacatures voor

Onbetaald, maar onmisbaar om onze

vrijwilligers. Bekijk onze vacatures op

ouder wordende bewoners de aandacht

www.driezorg.nl of neemt u contact op

te geven die zij verdienen. Bij Driezorg

met Herma Slijkhuis, coördinator

mag iedereen zichzelf zijn, als cliënt,

vrijwilligers. De mogelijkheden voor

bewoner, maar ook als vrijwilliger.

vrijwilligerswerk verschillen per locatie.

Ieder levensverhaal is bijzonder.
Met positieve en oprechte aandacht zijn

“Ik heb altijd lesgegeven op school in

we er voor elkaar. Daar staat Driezorg

handenarbeid. Nu kan ik met de ouderen

voor. Dit maakt ons bijzonder, maar

lekker bezig zijn. Je wordt elke keer weer

tegelijk ook heel gewoon.

verrast door mooie verhalen.”

Wat kunt u doen?
Heeft u een talent dat u wilt inzetten?
Bespreek het met onze vrijwilligers
coördinator. Van schilderen, een rolstoel
wandeling maken, voorlezen, of
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Vrijwilliger zijn bij Driezorg heeft ook
voordelen

Hoe werkt het?

Natuurlijk doet u het hier niet voor…maar

dat nodig) is met workshops. Bijvoorbeeld

toch!

hoe om te gaan met dementerende

Natuurlijk ondersteunt Driezorg u ook (als

ouderen. Als vrijwilliger aan de slag gaan
• gratis lidmaatschap van inkoop-

is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U wordt

vereniging Over de IJssel (waardoor u

geïnformeerd over de regels die we

bij een groot aantal winkels in de regio

binnen Driezorg met elkaar hebben

met aantrekkelijke korting inkopen kunt

afgesproken en u ondertekent een

doen; voor meer informatie zie

vrijwilligerscontract.

www.odij.nl)
• mogelijkheid tot reiskostenvergoeding
> 10 KM
• jaarlijks wordt er een gezellig moment
voor vrijwilligers georganiseerd
“Even een kopje koffie langsbrengen en
een praatje maken. Het is een mooi
moment van de dag voor mij en voor de
cliënten van Driezorg.”

Tijdens het vrijwilligerswerk en op de reis
heen- en terug bent u verzekerd.

Contact
Wilt u eerst eens komen kijken op onze
locaties of verder praten over de
mogelijkheden? Neem contact op met
Herma Slijkhuis, coördinator vrijwilligers.
Herma is telefonisch bereikbaar via
het Serivce van Driezorg,
tel: (038) 200 11 00 of via e-mail:
h.slijkhuis@driezorg.nl

Inschrijfformulier
Naam:

Adres:

Email (verplicht):

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Talent in te zetten:

Locatievoorkeur:

Vanaf wanneer:

Welke dagen:
Dit inschrijfformulier kunt u inleveren bij de receptie van de Rivierenhof, mailen naar
h.slijkhuis@driezorg.nl of opsturen naar onderstaand postadres.

Postadres
Postbus 658
8000 AR Zwolle

Telefoon
(038) 200 11 00

E-mail
info@driezorg.nl

Internet
www.driezorg.nl
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Volg ons ook op:

