Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra.

Betere zorg mét en vóór vrijwilligers
De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Zorg
Beter met Vrijwilligers heeft een schat aan informatie om zorgorganisaties hierbij te helpen, zoals
handreikingen, goede voorbeelden, achtergrondinformatie, ideeën en publicaties die we graag delen via
zorgbetermetvrijwilligers.nl. Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans, MOVISIE gefinancierd
door Fonds NutsOhra.

Voor wie?
Medewerkers en bestuurders van verzorgings en –verpleeghuizen en van gehandicaptenorganisaties, zoals coördinatoren
vrijwilligerswerk, kwaliteitsmedewerkers, (locatie)managers, contactpersonen voor vrijwilligers, leden van vrijwilligersen cliëntenraden.

Onderwerpen
Op zorgbetermetvrijwilligers.nl vind je tal van praktische handreikingen, tips en praktijkvoorbeelden om vrijwilligerswerk
in jouw organisatie een plek te geven. Al deze informatie heeft Zorg Beter met Vrijwilligers verdeeld over vijf actuele
thema’s.
•

Beleid en Organisatie
Bepaal wat jouw organisatie van vrijwilligers verwacht en andersom: wat zij van de organisatie mogen
verwachten. De wederzijdse verwachtingen, afspraken en randvoorwaarden vormen samen het
vrijwilligersbeleid. Belangrijk is dat dit beleid aansluit bij nieuwe trends en ontwikkelingen. Ook deze zijn te
vinden op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl.

•

Diverse groepen
Dé vrijwilliger bestaat niet. Er zijn net zoveel vrijwilligers als er mensen zijn: oud, jong, man, vrouw,
autochtoon of allochtoon. Gelukkig maar. Samen vormen ze een kleurrijk vrijwilligersbe-stand. Inspirerend voor
cliënten en voor de organisatie. Zorg voor werving en begeleiding die bij de diverse groepen aansluit.

•

Grenzen
Grenzen tussen werkzaamheden van vrijwilligers en van beroepskrachten verschuiven. Doen vrijwilligers meer
in de zorg? Of schuiven de taken van vrijwilligers op richting welzijnsactiviteiten? Hoe dan ook: er zijn vele
grenzen die er toe doen. Niet alleen wettelijk en juridisch, ook persoonlijk. Met goede afspraken kom je ver.

•

Samenwerken
Vrijwilligers en zorgmedewerkers komen elkaar steeds vaker tegen op de werkvloer. Waarderen, informeren,
faciliteren en afstemmen horen daarbij. Allemaal onderdelen van goede communicatie en samenwerking.
Waarin vaak nog heel wat te verbeteren valt. Terwijl iedereen samenwerkt aan hetzelfde doel: goede zorg en
ondersteuning voor de cliënten bieden. Dat moet toch verbinden.

•

Nieuwe werkterreinen
De wensen en behoeften van cliënten veranderen. Ze willen meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Of
ze vormen groepen die soortgelijke activiteiten leuk vinden. Dat kan in een zorgcentrum, maar ook in de eigen
wijk of buurt. Familieleden willen best een handje helpen. Zo ontstaan nieuwe varianten van vrijwilligerswerk in
de zorg.

Blijf op de hoogte!
Meld je aan voor het eZine op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl of blijf op de hoogte via:
www.twitter/devrijwilliger

www.faceboook/zorgvrijwilliger
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