Vrijwilligerswerk

Leuk om te doen!

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk intramurale zorg
De werkzaamheden van de vrijwilliger zijn zeer uiteenlopend van aard.
Enerzijds afgestemd op de wensen
en mogelijkheden van de vrijwilliger
en anderzijds op die van de bewoner
en de afdeling. Het is fijn om samen
met andere vrijwilligers, medewerkers en familie een belangrijke rol te
vervullen binnen de zorg voor onze
bewoners. Ieder op zijn eigen
manier, met eigen mogelijkheden en
binnen wederzijds gemaakte afspraken. Als vrijwilliger zorgt u voor iets
extra’s, dat wil zeggen iets dat niet
uit de bestaande mogelijkheden geboden kan worden. Dit extra’s heeft
een zeer positieve invloed op het
leven van de bewoners van een zorgcentrum of verpleeghuis.

Als vrijwilliger bij de MeanderGroep geeft u een nuttige en zinvolle invulling aan uw vrije tijd.
Klanten, bewoners, medewerkers, de familie en de organisatie stellen dit bijzonder op prijs.
Bovendien merken we ook dat
voor veel mensen de sociale
contacten die zij opdoen als vrijwilliger in onze instellingen, een
van de leuke kanten is van het
vrijwilligerswerk.

Welke werkzaamheden kunt u als
vrijwilliger verrichten?
In goed overleg worden vrijwilligers
ingezet bij de volgende werkzaamheden:
Individuele begeleiding van klanten.
Begeleiden van klanten naar en
tijdens activiteiten.
Helpen tijdens de maaltijd.
Bij activiteiten zoals volksdansen,
zingen, muziek maken, koken en
bakken, samen eten, trimmen,
sjoelen of andere spellen, kerkbezoek, voorlezen etc.

2

Bij ontspanningsactiviteiten als
kienen, feesten, soosactiviteiten,
marktbezoek en bustochten.
Organisatiegebonden activiteiten
als het ondersteunen bij huishoudelijke taken.
Vrijwilligerswerk Informele Zorg
Ruggesteun
Ruggesteun is een vrijwillige thuiszorgorganisatie en biedt in Parkstad
ondersteuning aan mantelzorgers
(partner, zoon/dochter, vriend, buur)
die in de thuissituatie zorgen voor
dementerende ouderen, (chronisch)
langdurig zieken en gehandicapten
of mensen die stervende zijn. Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden aan zorgbehoevende ouderen
die niet terug kunnen vallen op een
mantelzorger.

Ontmoetingsmiddag voor ouderen
Eenzame ouderen en mensen met
een beperking of chronische ziekte
de mogelijkheid bieden deel te
nemen aan groepsactiviteiten.
Tijdens de activiteitenmiddag krijgen
deelnemers activiteiten aangeboden
die zijn gericht op gezelligheid, ontmoeting, ontspanning, creativiteit en
informatie.
De hulp wordt geboden door vrijwilligers. De vrijwilligers worden individueel en in groepsverband geschoold
en begeleid.

Ziekenhuisbegeleiding
Begeleiding naar het ziekenhuis/arts
of fysiotherapie van diegene die tot
de doelgroep van Ruggesteun behoort en niet terug kan vallen op de
mantelzorger. De hulpvrager dient
zelf voor vervoer te zorgen.
Activiteitenmiddag
Voor kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wordt iedere laatste zaterdag
van de maand een activiteitenmiddag georganiseerd. De kinderen worden individueel aan een vaste vrijwilliger gekoppeld.
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Buddyzorg Limburg
Buddyzorg Limburg biedt buddyzorg
binnen de provincie Limburg.
Zij richt zich hierbij op het bieden van
sociaal emotionele ondersteuning en
begeleiding aan mensen (cliënten)
die lijden aan de belasting van een
ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte of aandoening.
Buddyzorg Limburg wordt uitgevoerd door vrijwilligers (buddy’s).
Buddy’s worden geselecteerd,
getraind en begeleid.
Buddyzorg Limburg is gericht op het
verwerken van het ziek zijn en het
versterken van de mogelijkheden, de
draagkracht, de zelfstandigheid en
de onafhankelijkheid van de cliënt en
biedt mogelijkheden tot zelfontplooiing en -verwezelijking en is daarmee
veel meer dan een bezoek alleen.

Vrijwilligerswerk: ben ik geschikt?
Vrijwilligerswerk bij de MeanderGroep kunt u gaan doen als u 16 jaar
of ouder bent. Onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren onder de
16 jaar alvast starten als aspirantvrijwilliger. Bij Buddyzorg Limburg
kunnen vrijwilligers echter pas aan
de slag op de leeftijd van 23 jaar met
een eventuele uitzondering naar 21
jaar.
Als vrijwilliger vragen wij van u het
volgende:
De gemaakte afspraken qua werk
en tijdsinvestering komt u na.
U hecht veel waarde aan gepaste
bejegening en goede omgangsvormen.
U respecteert de privacy en autonomie van de bewoner.

Een buddy zet zich een dagdeel per
week in. Een cliënt krijgt buddy-hulp
gedurende maximaal twee jaar.

Vrijwilligers binnen de MeanderGroep kunnen rekenen op een inwerkperiode en begeleiding. Zij ontvangen veelal een reiskostenvergoeding en een attentie met kerst. Vrijwilligers ontvangen ons personeelsblad voor medewerkers en vrijwilligers. Zij zijn verzekerd (ongevallen
en WA) tijdens hun inzet. Regelmatig
zijn er bijeenkomsten voor vrijwilligers, soms samen met medewerkers.
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Vrijwilligerswerk, leuk om te doen!
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Interesse?
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk of wilt u zich hiervoor aanmelden, stuur dan een mail naar:
vrijwilligerswerk@mgzl.nl.
Zet in deze mail waar u graag vrijwilligerswerk wilt doen.
U kunt ook onze klantenservice bellen: 0900 699 0 699. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00-18.00
uur.
Voor een compleet overzicht van onze zorgcentra en dienstencentra,
kijkt u op onze website
www.meandergroep.com.

Voor vrijwilligerswerk bij
Ruggesteun of Buddyzorg Limburg,
neemt u contact op met:
Ruggesteun
T 045 567 99 61
www.ruggesteun.nl
info@ruggesteun.nl
Buddyzorg Limburg
T 045 565 75 90
www.buddyzorglimburg.nl
vraag@buddyzorglimburg.nl
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MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meander Wonen met Zorg
Meander Thuiszorg
Meander Kraamzorg
Meander Jeugdgezondheidszorg
Meander Paramedische Dienst
Meander Maatschappelijke Dienstverlening
Meander eXtra
Meander Homeservice
Meander Wonen
Meander Werk
Ondersteuning informele zorg

Correspondentieadres
Postbus 2690, 6401 DD Heerlen
klantenservice@mgzl.nl
www.meandergroep.com
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Klantenservice
T 0900 699 0 699
Werkdagen van 8.00 - 18.00 uur

