Wat doet Zorgplein Maaswaarden
voor de vrijwilligers?
 Er is een collectieve WA- en
ongevallenverzekering afgesloten;
 Reiskostenvergoeding;
 Kortingspas voor restaurant
de Waard;
 Jaarlijks vrijwilligersdiner en
uitstapje;
 Jaarlijkse bijeenkomst;
 Ondersteunende cursus of scholing:
bijvoorbeeld rolstoel rijden, omgaan
met dementerende cliënten.
Hoe wordt men vrijwilliger?
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
bij de coördinator vrijwilligerswerk via
telefoonnummer 0416-698400.
In een kennismakingsgesprek krijgt u
alles te horen over het vrijwilligerswerk.
Na afloop worden meteen concrete
afspraken gemaakt over de eventueel
gekozen taak.

Locatie Wijkestein
Azaleastraat 26
4261 CW Wijk en Aalburg

VRIJWILLIGERSWERK
Locatie de Notenhoff
Nachtegaallaantje 1
4281 PN Andel

Zorgplein Maaswaarden levert maatwerk
op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
De kwaliteit van het leven staat bij ons
hoog in het vaandel.

Bel: 0416 – 698400
E-mail: info@maaswaarden.nl
Website: www.maaswaarden.nl

Zorgplein Maaswaarden is een
gecertificeerde organisatie die u hulp
kan bieden als u niet meer voor uzelf
kunt zorgen vanwege ouderdom,
handicap, langdurige of kortstondige
ziekte.

Een greep uit de werkzaamheden
Assisteren bij activiteiten, maaltijden,
de weeksluiting, in het restaurant, de
technische dienst en in het winkeltje.
Ophalen oud papier en glaswerk.
Bijhouden volières en kippenverblijf.
Bezorgen van maaltijden etc. etc.

Algemeen
Zorgplein Maaswaarden heeft 2 locaties:
locatie Wijkestein te Wijk en Aalburg en
locatie de Notenhoff te Andel. Er werken
ongeveer 300 medewerkers en 250
vrijwilligers. In de visie op zorg- en
dienstverlening staat de persoonlijke
vrijheid van de cliënt centraal. Voor zover
mogelijk sluit Zorgplein Maaswaarden aan
bij de wensen en behoeften van de cliënt.
Vrijwilligerswerk
Het inschakelen van vrijwilligers heeft tot
doel het verrichten van aanvullende en
ondersteunende werkzaamheden
waardoor het persoonlijke welzijn van de
cliënt wordt bevorderd. Vrijwilligerswerk
heeft als uitgangspunt dat het een
meerwaarde geeft aan het verblijf van de
cliënt. Daarnaast zijn vrijwilligers er ter
assistentie van de vaste medewerkers.
De vaste medewerkers dragen te allen tijde
de eindverantwoordelijkheid.

Vrijwilliger Plus
Naast het reguliere vrijwilligerswerk kent
Zorgplein Maaswaarden ook de Vrijwilliger
Plus. De vrijwilliger Plus ontvangt een
kleine vergoeding voor zijn of haar
werkzaamheden. De taakinhoud is
uitgebreider en de Vrijwilliger Plus neemt
deel aan georganiseerde bijeenkomsten.

Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet
vrijblijvend. In een overeenkomst staan
de gemaakte afspraken helder verwoord.
De vrijwilliger wordt geacht akkoord te
gaan met de gestelde eis tot
geheimhouding betreffende alles wat
hem/haar ter ore komt over een cliënt. De
vrijwilliger dient discreet om te gaan met
zaken die betrekking hebben op de
organisatie. Zijn er zaken waarover een
vrijwilliger wil praten dan kan men
terecht bij de teamleider of de coördinator
vrijwilligerswerk.

