Vrijwilligers: Onmisbaar!!

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk bij Zorggroep De Vechtstreek is een onmisbaar
gegeven. Zonder onze 300 vrijwilligers zou de zorg- en
dienstverlening niet op peil zijn zoals we dat nu kennen. We
zijn dan ook verheugd en trots op onze vrijwilligers en beseffen
dat zij net dat beetje extra geven aan het dagelijks leven van
onze cliënten.
Veelzijdig en dankbaar werk
Vrijwilligerswerk in onze woonzorgcentra is veelzijdig en loopt uiteen
van het ondersteunen bij activiteiten tot het geven van aandacht door
een huisbezoek, een wandeling maken of als gastvrouw een kopje
koffie in te schenken.
Wandelen met cliënten, assisteren bij de maaltijden in de huiskamers,
senioren computercafé, de krant lezen, ondersteuning bij ontspanningsactiviteiten,
de rolstoelbus besturen bij uitstapjes, gastvrouw bij
de maaltijden: vrijwilligerswerk is veelzijdig en dankbaar werk.
Interesse?
Heb je belangstelling voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij
één van onze woonzorgcentra, vul dan het bijgevoegde inschrijfformulier of neem op
met één van onze vrijwilligerscoördinatoren via 0346-258400
Informatie over de drie locaties
Over ’t Kampje
Het nieuwe Kampje is een ruim opgezet woongebouw in het landelijk, centraal
gelegen Loenen a/d Vecht. Het zorgcentrum oogt vriendelijk en uitnodigend en
biedt een veilige woonomgeving voor ouderen. Als nieuwe bewoner van
zorgcentrum ‘t Kampje heten wij u van harte welkom in dit sfeervolle
schitterend gelegen wooncomplex in Loenen a/d Vecht.
Zorgcentrum 't Kampje beschikt over 77 appartementen. Zorggroep De Vechtstreek
heeft 40 appartementen. Hiervan biedt Zorggroep De Vechtstreek woonruimte aan
28 ouderen die behoefte hebben aan structuur binnen een afdeling
psychogeriatrische zorg. En 12 cliënten op een somatische afdeling. Cliënten voelen
zich in hun zorgcentrum thuis dankzij een prettige sfeer, goede verhoudingen tussen
cliënten en medewerkers en bovenal doordat ze zoveel mogelijk de regie krijgen om
hun leven richting en inhoud te geven. Onze medewerkers ondersteunen de cliënten
daar waar nodig, maar men bepaalt zelf in goed overleg hoe dit gebeurt.

Over Overdorp
Gelegen in de dorpskern Kockengen, in een prachtige, landelijke omgeving, biedt
Overdorp een modern onderkomen voor ouderen die behoefte hebben aan
begeleiding en ondersteuning.
Overdorp beschikt over twaalf luxe tweekamerappartementen voor ouderen met een
Wlz-indicatie somatiek, die nog redelijk zelfstandig functioneren, maar wel behoefte
hebben aan dagelijkse ondersteuning. Deze appartementen zijn gelegen op de
eerste verdieping. Voor psychogeriatrische ouderen die aangewezen zijn op
intensievere begeleiding, zijn er veertien appartementen.
Per zeven appartementen is er een gezamenlijke huiskamer. Er is ook een
appartement voor tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.
Over De Aa
Woonzorgcentrum De Aa is gevestigd in een modern complex in het hart van het
sfeervolle dorp Breukelen.
Somatische afdeling Danne 1 met behandeling
Op de begane grond van Woonzorgcentrum De Aa is een somatische afdeling
gevestigd.
Iedere cliënt beschikt over een eigen woonslaapkamer met een ruime sanitaire
ruimte. Vanwege lichamelijke beperkingen zijn cliënten niet in staat om zelfstandig
thuis te wonen. Dagelijks wordt hen professionele ondersteuning geboden bij
de eerste levensbehoeften. Er zijn op deze afdeling 12 kamers en een
gemeenschappelijke huiskamer aanwezig.
Somatische afdeling Danne 2 met behandeling
Op de 4e etage van Woonzorgcentrum De Aa is een somatische afdeling
gevestigd.
Iedere cliënt beschikt over een eigen tweekamer appartement. Vanwege lichamelijke
beperkingen zijn cliënten niet in staat om zelfstandig thuis te wonen. Dagelijks wordt
hen professionele ondersteuning geboden bij de eerste levensbe-hoeften. Er zijn op
deze afdeling 15 appartementen en een gemeenschappelijke huiskamer aanwezig.
De Aa beschikt over drie afdelingen met cliënten met een psychogeriatrische
achtergrond.
Eendracht 1
Eendracht 1 is een psychogeriatrische afdeling, waar cliënten wonen met
behandeling. Iedere cliënt beschikt over een eigen woonslaapkamer met een ruime
sanitaire ruimte. Tevens is er een gemeenschappelijke huiskamer aanwezig.
Vanwege geestelijke en lichamelijke beperkingen zijn cliënten niet in staat om
zelfstandig thuis te wonen. Dagelijks wordt hen professionele ondersteuning
geboden bij de eerste levensbehoeften en daginvulling.

Eendracht 2
Eendracht 2 is een psychogeriatrische afdeling, waar een aantal kamers bewoont
wordt door cliënten met behandeling en een aantal kamers voor cliënten zonder
behandeling.
Iedere cliënt beschikt over een eigen woonslaapkamer met een ruime sanitaire
ruimte. Tevens is er een gemeenschappelijke huiskamer aanwezig.
Vanwege geestelijke en lichamelijke beperkingen zijn cliënten niet in staat om
zelfstandig thuis te wonen. Dagelijks wordt hen professionele ondersteuning
geboden bij de eerste levensbehoeften en daginvulling.
Eendracht 3
Eendracht 3 is een psychogeriatrische afdeling voor cliënten met behandeling.
Iedere cliënt beschikt over een eigen woonslaapkamer met een ruime sanitaire
ruimte. Tevens is er een gemeenschappelijke huiskamer aanwezig.
Vanwege geestelijke en lichamelijke beperkingen zijn cliënten niet in staat om
zelfstandig thuis te wonen. Dagelijks wordt hen professionele ondersteuning
geboden bij de eerste levensbehoeften en daginvulling
Over Dagverzorging de Twijg
Dagverzorging de Twijg in De Driestroom in Breukelen biedt een oplossing bij
eenzaamheid en maakt het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen.
De Twijg voorziet in geestelijke, lichamelijke of sociale begeleiding aan ouderen en
mensen met een beperking. Ouderen kunnen een of meerdere dagdelen per week
gebruik maken van het uitgebreide programma dat de Twijg biedt. Daar hoort ook
een maaltijd in restaurant De Meander bij. Vrijwilligers van de Twijg dienen een VOG
te overhandigen.

Vrijwilligerscoördinatoren:
Voor De Aa: Joke Koolschijn, j.koolschijn@szdv.nl
Voor ’t Kampje: Sanne van Eck, s.vaneck@szdv.nl
Voor Overdorp: Ramona van Leeuwen, r.vanleeuwen@szdv.nl
Telefonisch bereikbaar op nummer 0346-258400

Inschrijfformulier
Naam:………………………………………………………………………………………m/v
Adres:…………………………………………………………………………………………...
Postcode + plaats:…………………………………………………………………………….
Telefoon:………………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum:………………………………………………………………………………..
Opleidingsniveau:……………………………………………………………………………...
Beroep (indien van toepassing):……………………………………………………………
Dat voelt vertrouwd
Arbeidssituatie (s.v.p. aankruisen wat op dit moment het meest van toepassing is):
o geen betaald werk
o voltijds werkend
o deeltijds werkend
o gepensioneerd

Vrijwilligerswerk
Ik wil vrijwilliger zijn bij Zorggroep De Vechtstreek, locatie:………………………………
om de volgende
reden(en):………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ik wil me beschikbaar stellen als vrijwilliger voor (s.v.p. aankruisen, meerdere
antwoorden mogelijk)
o voor een langere periode
o voor projecten

Dit zijn de taken die mijn voorkeur hebben
(s.v.p. aankruisen, meerdere antwoorden mogelijk):
o koffie / thee schenken op de afdelingen
o gastvrouw / gastheer in het restaurant
o dagverzorging
o meerzorg PG
o creatieve activiteiten
o chauffeur (rolstoel)bus
o anders namelijk:………………………………………............................................

Over het algemeen ben ik beschikbaar
(s.v.p. aankruisen, meerdere antwoorden mogelijk):
o doordeweeks overdag
o doordeweeks ’s avonds
o weekend
o anders, namelijk:…………………………………………..
o Eventueel toelichting:

Ik doe verder op dit moment wel/geen vrijwilligerswerk
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is).
Eventueel toelichting:

Ik heb in het verleden wel / geen vrijwilligerswerk gedaan (s.v.p. doorhalen
wat niet van toepassing is).
Eventueel toelichting:

Ik heb ervaring met (s.v.p. aankruisen, meerdere antwoorden mogelijk):
o representatie en p.r.-activiteiten
o ontwikkelen en uitwerken van activiteiten
o organiseren van activiteiten
o begeleiden van mensen
o praktisch uitvoerend werk, namelijk:
o overige, namelijk:
o Overige opmerkingen:

Datum……………………………………………………..
Plaats………………………………………………………
Naam………………………………………………………
Handtekening…………………………………………….

