
1

Vrijwilligerswerk is Leuk! 

Ben jij maatschappelijk betrokken en op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Aarzel niet en word vrijwilliger bij 
Woonzorg Flevoland. Wij hebben diverse mogelijkheden om jou op weg te helpen als vrijwilliger in de zorg. 

Wie zijn wij?
Woonzorg Flevoland biedt een breed pakket aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten in Lelystad en Almere. 
Wij beiden dit in onze moderne woonzorglocaties in Lelystad en via onze Thuiszorg in Lelystad en Almere. 
Onze woonzorglocaties in Lelystad bestaan uit de Hanzeborg, De Uiterton, Vergeten Landleven en de Bolder. 
Onze Thuiszorg bestaat uit verzorging en verpleging, ondersteuning en dagbesteding en huishoudelijke 
ondersteuning. Goede zorg is voor ons vanzelfsprekend. 

Ons doel
Wij streven ernaar dat de zelfstandigheid van onze cliënten gewaarborgd blijft. Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Zij zijn dan ook van onschatbare waarde. Vrijwilligers zorgen voor 
waardevolle aandacht. Mede dankzij hen kunnen wij leuke en zinvolle activiteiten en aandacht bieden aan de 
bewoners op onze locaties en aan onze thuiswonende cliënten. 

Wat doet een vrijwilliger?
Wij hebben diverse teams waar een vrijwilliger onderdeel van kan uitmaken. Onze verschillende teams zijn: 
- Activiteitenteam: knutselen, zingen, bibliotheek, muziek maken, zwemmen etc.; 
- Huiskamerteam: samen ontbijten, lunchen of dineren; 
- Maatjesteam: extra aandacht voor een individuele bewoner bij onze locaties;   
- Thuisteam: extra aandacht voor een individuele cliënt thuis;
- Klusteam: een lampje verwisselen, muurtje verven, reparatiewerk etc.; 
- Tuinteam: onderhouden van de tuin bij onze woonzorglocaties of bij cliënten thuis;
- Vervoersteam: chauffeur voor onze rolstoelbus; 
- Dagbestedingsteam: diverse activiteiten begeleiden bij onze dagbesteding.

Hoe kun je je aanmelden?
Wanneer je interesse hebt in vrijwilligerswerk bij Woonzorg Flevoland, kun je een afspraak maken de 
coördinator vrijwilligersbeleid van Woonzorg Flevoland, Jeanine Marrink. In een gesprek bekijken jullie samen 
wat jouw wensen zijn en bespreken we alle mogelijkheden. Je krijgt informatie die van belang is voor het 
vrijwilligerswerk. Hierna bekijken we welke afdeling of cliënt het beste bij jou past. 
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Wij verwachten van de vrijwilliger dat hij/zij:
- Zich kan vinden in onze doelstelling;
- enthousiast, sociaal, betrouwbaar en betrokken is;
- affiniteit heeft met de doelgroep;
- op de afgesproken tijdstippen beschikbaar is;
- indien nodig een VOG (verklaring omtrent goed gedrag) kan overleggen.

Wanneer wij samen aan de slag gaan ontvang je van ons een vrijwilligersovereenkomst. Daarin staat het 
huishoudelijke regelement omschreven. Na het tekenen van deze overeenkomst ben je ook verzekerd bij 
Woonzorg Flevoland in de tijd dat je vrijwilligerswerk bij ons doet. Gedurende het vrijwilligerswerk zullen 
diverse evaluatie momenten plaatsvinden om te kijken of het vrijwilligerswerk van beide kanten bevalt. Waar 
nodig kan er op elk moment worden bijgestuurd. 

Interesse?
Hopelijk zien we elkaar binnenkort onder het genot van een kop koffie of thee. 
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www.woonzorgflevoland.nl

Woonzorg Flevoland, 
samen zorgen voor de mensen, 
altijd voor de mensen.Jeanine Marrink - coördinator vrijwilligersbeleid

0320-229 222
jmarrink@woonzorgflevoland.nl


