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Maatschappelijke Stage 
bij ViVa! Zorggroep

Een stage die je leert op een andere 
manier te denken over ziek zijn, oud 
worden, kwetsbaar of hulpbehoevend 
zijn. Zo een stage kun je vinden bij ViVa! 
Zorggroep. Een maatschappelijke stage 
waarbij je veel kunt betekenen door 
middel van vrijwilligerswerk.
In zorginstellingen zijn veel vrijwilligers 
actief, zij geven het leven van de mensen 
die verzorgd worden iets extra’s.

ViVa! Zorggroep als stageplaats
Als je je Maatschappelijke Stage wilt 
lopen in een zorginstelling, dan is er altijd 
wel een locatie van ViVa! Zorggroep bij 
jou in de buurt. Van Velsen-Noord tot en 
met Heiloo staan onze locaties. In onze 
woonzorgcentra en verpleeghuizen 
wonen ouderen die niet meer of 
gedeeltelijk voor zichzelf kunnen zorgen. 
Door het doen van activiteiten en het 
bieden van extra aandacht geef je het 
leven van deze mensen extra kleur. 
Bovendien stellen wij deze extra hulp en 
je frisse blik op onze zorg erg op prijs.

Wat kun je doen?
Op het gebied van ouderenzorg zijn heel 
veel stageplaatsen beschikbaar. 
Bijvoorbeeld 
•	 het meehelpen bij bestaande activiteiten
•	 het helpen begeleiden van de maaltijden
•	 het ronddelen van koffie en thee
•	 wandelen 
•	 het organiseren van je eigen optreden 

met je klasgenoten
•	 het verzorgen en lakken van nagels
•	  het versieren van de kerstboom
•	 spelen voor Zwarte Piet
•	 het organiseren van een bingo
•	 het helpen opruimen van een magazijn
•	 het onderhouden van het terras en  

de tuinmeubels
•	 en nog heel veel meer leuke klussen

Wie kan een Maatschappelijke  
Stage doen?
De Maatschappelijke Stage is in het leven 
geroepen als verplicht vrijwilligerswerk 
voor scholieren op de middelbare school. 
ViVa! Zorggroep biedt verschillende 
MaS-plaatsen aan scholieren vanaf 14 jaar.

En… kies je met zorg?
Als je meer informatie wilt over de 
Maatschappelijke Stages binnen  
ViVa! Zorggroep of je wilt je direct 
aanmelden voor een plaats, stuur  
dan je vraag en gegevens door naar 
maatschappelijkestage@vivazorggroep.nl

Een Maatschappelijke Stage waarbij je andere mensen 

helpt. Een stage die bijdraagt aan de zorg voor onze 

ouderen in de samenleving. Misschien wel mensen die 

je niet zo snel ontmoet.
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