. . . op een van de
volgende locaties

Heemskerk
Woonzorgcentrum Sint Agnes
Woonzorgcentrum Westerheem
Verpleeghuis Waterrijck
Verpleeghuis Meerstate
Verpleeghuis Heemswijk
Castricum
Woonzorgcentrum De Santmark
Woonzorgcentrum De Boogaert
Woonzorgcentrum De Cameren
Uitgeest
Woonzorgcentrum Geesterheem
Akersloot
Woonzorgcentrum Strammerzoom
Heiloo
Woonzorgcentrum De Loet
Woonzorgcentrum Overkerck

Vrijwilligerswerk, daar
heeft iedereen wat aan!

Bergen
Woonzorgcentrum De Marke
Heerhugowaard
Verpleeghuis Forum II
Hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951AR Velsen-Noord
Correspondentieadres
Postbus 95
1960 AB Heemskerk
T. 088 – 995 80 00
www.vivazorggroep.nl

ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

Vrijwilliger 07/18

Ondersteun ons
als vrijwilliger . . .

Beverwijk
Woonzorgcentrum Huis ter Wijck
Woonzorgcentrum Lommerlust
Kleinschalige woonvorm Breepeper
Woonzorgcentrum ViVa! El Santa

ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

Uw vrije tijd op een zinvolle en prettige wijze
invullen, iets betekenen voor een ander of het
ontmoeten van nieuwe mensen …
Drie redenen om vrijwilliger te zijn!
Word vrijwilliger bij ViVa! Zorggroep
Als vrijwilliger bij ViVa! Zorggroep levert u een waardevolle bijdrage
aan het welzijn van onze cliënten. U doet werkzaamheden voor
cliënten, waarmee u het werk van de mantelzorger(s) en medewerkers
aanvult en ondersteunt. Samen zorgt u ervoor dat er meer welzijn kan
worden aangeboden aan de cliënten. En ú kunt zichzelf persoonlijk
ontwikkelen.
De juiste vrijwilliger op de juiste plek
Iedereen kan vrijwilligerswerk doen, jong of
oud! Kennis van de zorgsector is niet nodig.
Betrokkenheid én respect … en begripvol met
onze ouderen omgaan wordt wel verwacht.
Wij gaan uit van uw wensen en kwaliteiten
en zoeken zo passend vrijwilligerswerk voor
u. Vrijwilligerswerk bij ViVa! is erg veelzijdig.
Elke dienst of locatie biedt voldoende en
gevarieerde mogelijkheden. Vrijwilligerswerk
bij ViVa! is niet vrijblijvend. Onze cliënten
rekenen op uw komst. Daarom sluiten wij
graag een samenwerkingsovereenkomst met
u af.
Voor wie doet u vrijwilligerswerk?
Bij ViVa! Zorggroep wonen en verblijven
ouderen die zorg en / of begeleiding nodig
hebben. Naast het wonen met zorg biedt
ViVa! Zorggroep ook dagbesteding: mensen
die thuis wonen maken hiervan enkele dagen
per week gebruik. ViVa! Zorggroep heeft
woonzorgcentra en dagbesteding in de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum,
Uitgeest, Heiloo, Bergen en Heerhugowaard.

Wat kunt u doen?
Vrijwilligerswerk bij ViVa! is gevarieerd. U kunt ’s ochtend, ’s middags
of ’s avond begeleiding of ondersteuning bieden. Ook als u maar een
uurtje in de week kunt vrijmaken, bent u van harte welkom. Enkele
voorbeelden waar u aan kunt denken zijn:
Bewegingsactiviteiten, zoals wandelen, zwemmen,
fietsen en bewegen
Spel en creatieve activiteiten, zoals muziek, schilderen,
knutselen
Persoonlijk contact met een of meerdere cliënten
Een eenmalige klus of activiteit
Hulp bij de maaltijden (ontbijt, lunch, diner)
Het schenken van koffie en thee
Ondersteuning bieden bij de workshops, uitjes en
activiteiten

Ook voor een uurtje
per week . . .
. . . bent u van
harte welkom

Wat kunt u van ons verwachten?
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek
Een goede werksfeer met persoonlijke aandacht
Wettelijke aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering
In overleg is reiskostenvergoeding mogelijk
Gratis lidmaatschap van ViVa! Ledenservice
Een jaarlijkse activiteit voor vrijwilligers
Themabijeenkomsten en workshops
De vrijwilligersnieuwsbrief
Abonnee op Via ViVa!, het blad voor medewerkers en vrijwilligers
Samenwerkingsovereenkomst vrijwilligerswerk
Eindejaarsgeschenk
Enthousiast geworden?
Bent u enthousiast geworden? Meldt u zich aan bij een van de
vrijwilligerscoördinatoren, via het algemene telefoonnummer
088 – 995 80 00. U kunt zich ook aanmelden via
vrijwilligers@vivazorggroep.nl
Kijk op: www.vivazorggroep.nl voor meer informatie over het
vrijwilligerswerk.
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