Samen Beter Zorgen, het nieuwe vrijwilligersbeleid.
Wat betekent dit voor u als cliënt?
Samen Beter Zorgen. Dat is de titel van ons nieuwe vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligers bieden u de extra’s die niet betaald kunnen worden uit het
reguliere budget, maar heel belangrijk zijn om u ‘thuis te voelen’ bij Vilente.
Een nieuw beleid, wat betekent dit voor u?
Doordat het nieuwe beleid zaken anders organiseert ontstaat er een betere
samenwerking en mogelijk groei van het aantal vrijwilligers. Met meer
vrijwilligers kunnen wij meer voor onze cliënten doen.
Wie zijn vrijwilligers?
Onder vrijwilligers verstaan wij alle mensen die vrijwillig en onbetaald een
deel van hun beschikbare tijd aan u willen besteden.
Wat kan een vrijwilliger voor u betekenen?
Vrijwilligers verzorgen activiteiten die binnen Vilente worden gewenst en/of
aansluiten op de mogelijkheden en interesses van u en van de vrijwilliger.
Welke activiteiten doen vrijwilligers?
Vrijwilligers verzorgen een verscheidenheid aan activiteiten binnen Vilente.
Zoals:
•

Gastheer/gastvrouwschap, het bieden van gezelschap, etc.

•

Helpen bij de hobbyclub, kaarten, bingo, muziek, bewegen, etc.

•

Helpen in het restaurant, bij de kerkdiensten, bij het vervoer, in de tuin,
in het café, verzorging van dieren, etc.

Kan iedereen zomaar vrijwilliger worden bij Vilente?
In principe kan iedereen vrijwilliger worden. Vooraf wordt gekeken of de
vrijwilliger geschikt is en welke functie het beste bij de vrijwilliger past.
Hoe kom ik in contact met een vrijwilliger?
Wilt u eens naar de markt, een stukje wandelen of naar het theater of vindt u
het gezellig om samen koffie te drinken? En kunnen uw naasten u hier niet bij
helpen? Geef het aan bij uw contactverzorgende. Zij/hij kan een vrijwilliger
voor u aanvragen. Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt er een vrijwilliger
ingezet. Als er kosten verbonden zijn aan de activiteit, zoals een
bioscoopkaartje en vervoerskosten bij begeleiding naar de bioscoop
bijvoorbeeld, zijn deze voor uw rekening.
Vragen?
Wanneer u nog vragen over de inzet van vrijwilligers heeft, kunt u terecht bij
uw contactverzorgende.

