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Vrijwilligerswerk
Word vrijwilliger bij zorgorganisatie De Lange Wei



Word vrijwilliger!
Samen met medewerkers en man-
telzorgers ondersteunt een grote 
groep vrijwilligers onze cliënten 
in hun zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid. Om nu en in de toekomst 
goede zorg en diensten te kunnen 
blijven leveren, zijn en blijven  
vrijwilligers onmisbaar. Wij zijn dan 
ook voortdurend op zoek naar  
enthousiaste vrijwilligers!

Door de inzet van vrijwilligers bieden  
wij onze cliënten extra services. 
Daarmee dragen de vrijwilligers bij aan 
het welzijn en welbevinden van onze 
cliënten. Wij streven ernaar dat een 
ieder zich prettig voelt binnen onze 
organisatie. Medewerkers, mantelzor-
gers en vrijwilligers zetten zich allen in 

met hetzelfde doel voor ogen: de cliënt 
zo goed mogelijk van dienst zijn en 
zorgen dat hij geluk ervaart.

Wat wilt u betekenen?
Wanneer u zich aanmeldt als vrijwil-
liger zoeken wij samen met u naar 
team- of organisatiegebonden activi-
teiten/taken die bij u passen, alsmede 
de tijdstippen. Wat past bij u, wat vindt 
u leuk, waar bent u goed in, maar 
vooral: waar wordt u blij van? Vindt u 
het fijn om op vaste dagen of tijden 
te werken of juist incidenteel. Na uw 
aanmelding ontvangt u van één van 
onze Coördinatoren Vrijwilligers een 
uitnodiging voor een intakegesprek. 
Tijdens dit gesprek kijkt u samen met 
de coördinator naar uw wensen en de 
mogelijkheden. 

Vrijwilligerswerk bij De Lange Wei

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd in vrijwil-
ligerswerk in onze organisatie? 
Bekijk dan op onze website  
www.delangewei.nl/vrijwilligers 
de actuele vrijwilligersvacatures 
en reageer direct op één van 
de vacatures die u aanspreekt. 
Uiteraard kunt u zich ook aan-
melden bij en de mogelijkheden 
bespreken met de Coördina-
toren Vrijwilligers van onze 
locaties.

Teamgebonden 
Binnen onze organisatie koppelen wij 
vrijwilligers zoveel als mogelijk aan de 
teams om zo in samenwerking met de 
zorgmedewerkers onze cliënten goed 
van dienst te kunnen zijn. Samen met 
de medewerkers zorgt u voor (een 
groep) cliënten en bouwt u met hen 
een band op. Onder andere kunt u 
koffie schenken, ontbijt klaarmaken, 
wandelen met cliënten, een spelletje 
spelen, een kast opruimen of een per-
soonlijk gesprek voeren.

Organisatiegebonden 
Naast teamgebonden taken, kunt u 
ook organisatiegebonden taken op u 
nemen, zoals: 
• Ondersteunen in het restaurant;
• Ondersteunen bij het sjoelen, de 

handwerkgroep, schilderen etc.;
• Ondersteunen op de  

dagbesteding;
• Rondgaan met de koffiekar;
• maaltijden bezorgen bij cliënten 

thuis;
• Ondersteunen bij de wekelijkse 

activiteiten.

Contact
Neem voor meer informatie over vrijwil-
ligerswerk telefonisch contact op met 
onze Coördinatoren Vrijwilligers via 
0184-678000 of per e-mail via  
vrijwilligers@delangewei.nl.


