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Wie kan vrijwilligerswerk doen? 
In principe kan iedereen vrijwilligerswerk 
doen. Jong en ouder. U kunt een 
familie lid van een cliënt zijn, maar  
ook iemand die niet bekend is met de 
zorgsector. Van onze vrijwilligers vragen 
wij tijd, betrokkenheid en de bereidheid 
afspraken te maken, zodat wij er zeker 
van kunnen zijn dat we op u kunnen 
rekenen. 

Voor wie is het? 
In de woonzorgcentra, kleinschalige 
woonvormen en verpleeghuizen van ViVa! 
Zorggroep wonen of verblijven (oudere) 
mensen die intensieve zorg/begeleiding 
nodig hebben. Het gaat om mensen die 
lichamelijk en/of geestelijk beperkt zijn  
en om mensen met dementieproblemen. 
Er zijn ook dagvoorzieningen waar 
mensen die nog thuis wonen, een aantal 
dagen in de week gebruik van kunnen 
maken. 

Wat kunt u doen? 
U kunt bijvoorbeeld ondersteuning 
bieden bij:
•		activiteiten	op	het	gebied	van	spel	 

en creativiteit
•		koffie/thee	schenken	op	de	afdeling	 

of in het restaurant
•		persoonlijk	contact	met	een	van	 

de cliënten
•		een	eenmalige	activiteit	of	klus
•		religieuze	activiteiten

Waarom vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligerswerk is onbetaald. Toch levert 
het u iets op. Weliswaar geen geld, maar 
wel iets voor uzelf: u doet zinvol werk 
voor andere mensen.  
U wordt in de gelegenheid gesteld om 
uw talenten te benutten en mensen 
te ontmoeten. 
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Wat kunt u van ons verwachten? 
•		Introductie-	en	informatieve	gesprekken	
•		Zonodig	begeleiding	bij	het	verrichten	

van taken 
•		Overeenkomst	vrijwilligerswerk	
•		Wettelijke	aansprakelijkheids-	en	

ongevallenverzekering 
•		Jaarlijks	feestje	en	thema-bijeenkomsten	
•		Reiskostenvergoeding	(in	overleg	met	

coördinator)
•		Gratis	lidmaatschap	van	SenZ

Enthousiast? 
ViVa! Zorggroep heeft verschillende 
woonzorgcentra, kleinschalige woon-
vormen en verpleeghuizen in de regio 
Noord-Kennemerland: Heemskerk, 
Beverwijk, Akersloot, Uitgeest, Castricum, 
Heiloo en Limmen. Bent u enthousiast 
gemaakt voor het vrijwilligerswerk in één 
van onze locaties? Neemt u dan contact 
met ons op. 

ViVa! Zorggroep
Postbus 95, 1960 AB Heemskerk 
Telefoon 088 995 80 00
Of	kijk	op	onze	website	
www.vivazorggroep.nl

Wilt u uw vrije tijd op een zinvolle en gezellige manier invullen? Wordt dan 
vrijwilliger in één van de woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, 
verpleeghuizen of bij zelfstandig wonende cliënten van ViVa! Zorggroep. 
Als vrijwilliger doet u werkzaamheden voor de cliënten, waarmee u het werk van 
de mantelzorg en medewerkers aanvult of ondersteunt. U kunt een belangrijke 
bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten, omdat u hen een stukje extra 
aandacht geeft.


