
Vacature vrijwilliger

Heb jij een groot hart voor ouderen met geheugenproblemen?
Is het niet alleen jouw passie maar is het jouw roeping om het leven van onze bewoners, ouderen met 
geheugenproblemen te veranderen? Ben je oprecht, ben je flexibel inzetbaar, representatief en ben je iemand die van 
aanpakken weet? Dan ben jij degene die we zoeken!

Uit overtuiging dat de zorg voor ouderen met geheugenproblemen beter kan worden georganiseerd geloven wij erin dat 
het tijd is voor verandering. Geen grote overhead maar aandacht voor onze bewoners, daar waar het het hardst nodig is. 
Waar het verschil wordt gemaakt door jou. Met een luisterend oor, een arm om iemand heen, samen koken, samen de 
was doen, samen tuinieren, schilderen, lachen, huilen en begeleiden.

Welzijn
Bij ons wonen bewoners zoals thuis met alleen de begeleiding en verzorging die men nodig heeft. Waarbij de wensen, 
behoefte en identiteit van onze bewoners de basis vormen. Daarom besteden wij veel tijd aan het zo goed mogelijk leren
kennen van onze bewoners. Wat is iemands levensgeschiedenis, waar wordt iemand blij van en wat zijn zijn of haar 
hobby's. Immers pas als je iemand goed kent kun je hem of haar echt de aandacht geven die nodig is. Om zo het leven 
van de bewoners zo prettig mogelijk te maken.

Maak jij het verschil?
Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar mensen mensen. Zorg en begeleiding is mensenwerk en daarvoor 
hebben wij de allerbesten nodig, want de mensen die zorgen voor onze bewoners, mensen zoals jij maken het verschil.

Wij zoeken mensen die ergens goed in zijn, zoals tuinieren, schilderen, schaken, muziek maken of mensen die graag 
musea, het centrum of de natuur bezoeken. Zo’n gespecialiseerde vrijwilliger koppelen wij aan een bewoner met 
dezelfde interesses, zodat de bewoner en de vrijwilliger elkaar kunnen inspireren. Wij geloven dat vrijwilligerswerk niet
iets eenzijdigs is, het is een wederzijdse band. De bewoner kan op deze manier zijn/haar interesses voeden met nieuwe 
ervaringen en de gespecialiseerde vrijwilliger kan er van genieten dat zij of hij zijn/haar deskundigheid en 
persoonlijkheid in kan zetten. Elkaar inspireren en steunen, daar gaat het om. 

Als vrijwilliger werk je in een hecht team waarbij diverse vrijwilligerswerkzaamheden bestaan, zoals begeleiding bij 
groepsactiviteiten of individuele activiteiten met bewoners. Met als doel de zelfredzaamheid en waardigheid van onze 
bewoners zo lang mogelijk in stand te houden.

Wat vragen wij van jou?
• Je hebt kennis van de doelgroep (ouderen met een vorm van dementie) en de specifieke kenmerken hiervan
• Je hebt een integere, betrouwbare en flexibele instelling
• Je bent sociaal in de omgang naar bewoners, familieleden en collega's
• Je bent in staat om signalen van wensen en behoeften van de bewoners te herkennen
• Je kunt zelfstandig maar ook in teamverband werken
• Je bent verzorgd en representatief
• Je hebt een warme persoonlijkheid

Wat bieden wij?
Een boeiende en uitdagende vrijwilligersfunctie, in een startende en groeiende organisatie. Je kunt veel voor anderen 
betekenen en komt interessante mensen tegen in en om ons huis. Je wordt goed toegerust voor jouw werkzaamheden 
door goede begeleiding en scholing. Goedemorgen heeft voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven en beroepen en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 

Interesse?
Wil jij ook samen met de bewoners verschillende activiteiten ondernemen en de bewoners een mooie dag bezorgen? Je 
bent van harte welkom! Belangstellenden kunnen voor vragen en aanmeldingen contact opnemen met Janique Bamberg 
via paterswolde@goedemorgen.nl


