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Vrijwilligerswerk
Daar wordt iedereen blij van !
Deze folder is een uitgave van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)
Tekstverzorging: Woordwerk Zwolle, 2014
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Vrijwilligerswerk: daar wordt iedereen blij van!

Wat doet Stichting Zorgcentra Zuidwest-Drenthe?

Eens iets doen voor een ander.
Daar wordt iedereen blij van.
Die ander, omdat ie geholpen is.
En de vrijwilliger omdat het zoveel voldoening geeft.

ZZWD is een kleinschalig opgezette organisatie die binnen de gemeenten Westerveld en De Wolden diensten en zorg verleent aan
ouderen.

Vrijwilligerswerk is werk waar iedereen uiteindelijk blij
van wordt. Je doet het voor die ander en ook een beetje
voor jezelf.

Naast het leveren van zorg in woonzorgcentra en in de thuiszorg,
organiseert ZZWD ook dagactiviteiten (dagopvang en dagverzorging), dagactiviteiten psychogeriatrie, kortdurend verblijf en de
maaltijdservice tafeltje dekje.
ZZWD organiseert haar zorg- en dienstverlening vanuit het
uitgangspunt dat de cliënt centraal staat: cliënten moeten hun
leven kunnen leven of voortzetten op de door hen gewenste wijze.
ZZWD wil bijdragen aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren
van cliënten in hun vertrouwde omgeving.
Meer informatie of aanmelden?
Bent u benieuwd of heeft u belangstelling, dan kunt u voor meer
informatie of aanmelding terecht bij onze beleidsmedewerker
vrijwilligers, mantelzorgers en welzijn, mevrouw Janneke Schieving.
Zij is te bereiken via telefoonnummer: 088-96 84 000,
en per mail via vrijwilligers@zzwd.nl
Kijkt u ook eens op onze website www.zzwd.nl
Bel of kom gerust eens langs bij een van de locaties!
•
•
•
•
•
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J.T. Seinenhof in Diever;
Woonzorgcentrum De Weyert in Dwingeloo
Woonzorgcentrum De Molenhof in Havelte
Woonzorgcentrum De Priensenije in Ruinen
Hof van Koekange in Koekange
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Vrijwillig maar niet
vrijblijvend
De dienstverlening voor
onze cliënten zien we als
een gezamenlijke missie,
waar vrijwilligers volwaardig
deel van uit maken.
Dus geldt ook voor onze
vrijwilligers dat afspraak
afspraak is.

Vrijwilligers zijn goud waard!

Vrijwilligerswerk is niet
vrijblijvend, wij en onze
cliënten moeten wel op u
kunnen rekenen.
Al valt er natuurlijk best eens
wat te plooien met uw
agenda!

Voor onze cliënten en voor onze organisatie zijn vrijwilligers zeer
waardevol.
De beloning voor vrijwilligerswerk zit hem vooral in de voldoening
die het u als vrijwilliger geeft. De mensen die u helpt zijn blij met
uw inzet en dat is een groot deel van de beloning.
Wij betalen u niet uit in geld. Maar we zetten onze vrijwilligers wel
regelmatig in het zonnetje. Gemaakte onkosten vergoeden wij
natuurlijk en al onze vrijwilligers zijn verzekerd tijdens hun werkzaamheden. Verder krijgt u begeleiding om uw werk als vrijwilliger
goed te kunnen doen. En als het nodig is zorgen wij zelfs voor
scholing.
En wat wellicht ook interessant is: onze vrijwilligers kunnen
gebruik maken van kortingen op verzekeringen die wij bij Univé
hebben afgesloten.
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Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar
Vrijwilligers doen werk wat anders niet gedaan zou worden.
Waar geen geld voor is, waar geen menskracht voor is.
Maar waar wel degelijk behoefte aan is.
Ook binnen ZZWD verrichten vrijwilligers veel nuttig werk.
Werk dat ook door de organisatie gewaardeerd wordt.
Daarom behandelen wij onze vrijwilligers als onbetaalde
medewerkers. Net zo volwaardig, net zo belangrijk.
Vrijwilligers brengen bijvoorbeeld de maaltijden van
Maaltijdservice Thuis of ze schenken koffie in het woonservicecentrum. Ze maken eens een wandelingetje met
iemand die slecht ter been is of zorgen voor het vervoer
naar een concert.
Als vrijwilliger bent u vaak de brug naar het gewone leven
voor onze cliënten. Dat is een waardevolle, onbetaalbare rol.
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Vrijwilliger zijn zit in je bloed
Iedereen kan voldoening halen uit vrijwilligerswerk.
Je hoeft geen speciale vooropleiding te hebben om zinvolle
dingen te kunnen doen. Maar je moet wel de juiste instelling
hebben: van mensen houden en kunnen samenwerken.
Respect hebben voor mensen is wezenlijk, hoe oud ze ook
zijn, hoe ze ook in het leven staan, welke handicap ze ook
hebben.
Geduld is daarbij ook belangrijk. Maar bovenal gastvrij zijn:
voor onze cliënten en familie bent u een van de gezichten
van ZZWD. Wij willen graag dat ook onze vrijwilligers uitstralen wat wij belangrijk vinden. Gastvrijheid is daarbij een
leidend principe.
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Vrijwilligerswerk is voor alle leeftijden

Vrijwilligerswerk kost zoveel tijd als u wilt

Iedereen kan vrijwilligerswerk doen.
Van scholier tot gepensioneerde: iedereen kan
van betekenis zijn voor een ander.
Ook bij ZZWD!
Hoe oud of jong je ook bent, je kunt altijd taken oppakken
die passen bij je talenten, ervaring en interesse.
Samen bekijken we wat het beste past.

U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden aan vrijwilligerswerk
bij ZZWD. De een komt iedere week wel een paar keer, de
ander vindt eens per veertien dagen wel genoeg.
Wij zijn overal even blij mee.
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