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Vrijwilligerswerk 
binnen zorggroep Maas & Waal

Dat gun je 
jezelf!
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Want iedere dag zie ik hoe wezenlijk maar ook hoe leuk, af-
wisselend en verrijkend vrijwilligerswerk binnen onze Zorg-
groep is. Wanneer ik door een van onze restaurants loop 
waar vrijwilligers tijdens lunch of diner helpen als gastvrouw 
of tafelheer. Als ik op een zonnige lenteochtend de visclub 
– een idee van vrijwilligers! – op de steiger aan het water 
zie zitten. Als ik hoor hoeveel plezier samen een spelletje 
spelen brengt.

Op dat soort momenten wordt mij direct duidelijk dat vrijwil-
ligerswerk niet alleen veel voor cliënten betekent. Het heeft 
minstens zoveel waarde voor een vrijwilliger. Dat zie ik, dat 
hoor ik, dat ervaar ik. En dus is het niet meer dan logisch 
dat je je als aankomend vrijwilliger goed verdiept in de mo-
gelijkheden die er zijn.

In dit boekje ontdek je wat wij bij zorggroep Maas & Waal 
verstaan onder vrijwilligerswerk en wat er zoal gebeurt. Ook 
lees je welke kansen ons vrijwilligerswerk biedt. Kansen om 
de veelzijdige wereld van de ouderenzorg te ontdekken, om 
je betekenisvol te voelen, om plezier te beleven, om jezelf te 
ontwikkelen, om dingen te initiëren, om deel te nemen aan 
scholing, en zelfs om door te groeien naar een baan.

Ik nodig je van harte uit om die kansen te verzilveren. Want vrij-
willigerswerk binnen zorggroep Maas & Waal, dat gun je jezelf!

Bert van Lingen
Voorzitter raad van bestuur zorggroep Maas & Waal
 

Als je dit leest, verdiep je je 
in de vele mogelijkheden voor 
v rijwilligerswerk binnen zorg-
groep Maas & Waal. Iets 
wat ik van harte toeju ich! Niet 
alleen uit hoofde van mijn 
functie maar ook vanuit mijn 
persoonlijke ervaring. 

Wamel 
Huize Henricus 

Beneden-Leeuwen 
st. eLisaBetH

Druten
De KasteeLHof

Winssen
overmars 

Ewijk
WaeLWicK

Beuningen
aLDe steeg

Nijmegen
De HuLsen

Én een groeiend 
thuiszorgteam 
voor zorg en service thuis.

Zeven locaties, 
zeven dynamische
werkplekken
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Dat vrijwilligerswerk werk is dat door iemand vrijwillig 
wordt gedaan, blijkt wel uit de term. maar wat ver-
staan we binnen zorggroep maas & Waal nu precies 
onder ‘werk’ en wat onder ‘vrijwillig’? Wat is bijvoor-
beeld het verschil tussen betaald en vrijwilligerswerk? 
en hoe vrijblijvend is vrijwilligerswerk eigenlijk?

Laten we beginnen te vertellen dat vrijwilligerswerk bin-
nen de zorg- en dienstverlening ontzettend belangrijk is. 
Maar liefst 35 procent van de inzet (dat is de inspanning 
die geleverd wordt door medewerkers én vrijwilligers) 
binnen zorggroep Maas & Waal wordt geleverd door vrij-
willigers. Daarbij gaat het om allerlei activiteiten en taken; 
van het samen koken met cliënten tot het houden van 
gesprekjes over vroeger, van het helpen organiseren van 
de bingo tot cliënten leren omgaan met de computer. 
Activiteiten en taken dus die het leven van onze cliënten 
een stuk aangenamer maken. Maar die tegelijkertijd zonder 
vrijwilligers niet of nauwelijks gedaan kunnen worden; simpel-
weg omdat ze strikt gezien niet horen tot zorgtaken en er 
dus geen geld en betaalde krachten voor beschikbaar zijn.

We rekenen op je!
Daarmee komen we op een tweede kenmerk van vrijwil-
ligerswerk. Vrijwilligerswerk wordt niet betaald. Door geen 
enkele organisatie en dus ook niet door zorggroep Maas & 
Waal. Vrijwilligerswerk doen mensen namelijk omdat ze het 
zelf willen, uit vrije wil. Vrijwillig dus.
Betekent dit dat vrijwilligerswerk vrijblijvend is? Zeker niet! 
Cliënten en ook medewerkers rekenen op je. De afspraken 
die worden gemaakt moeten worden nageleefd. Zowel 
door zorggroep Maas & Waal als door de vrijwilligers die 
ze aangaan.

Vrijwilligerswerk… 
wat is dat nu precies?

zorggroep maas & Waal is, zoals de naam eigenlijk al 
zegt, een zorgorganisatie die actief is in het Land van 
maas en Waal. onze missie is kwaliteit toevoegen aan 
het leven van cliënten en hun naasten door zorg en 
diensten te bieden die aansluiten bij hun individuele 
behoeften en omstandigheden. Dat doen we vanuit 
zeven verschillende locaties en een groeiend thuis-
zorgteam voor zorg en service thuis. 

Die zeven locaties zijn gelegen in Wamel (Huize Henricus), 
Beneden-Leeuwen (St. Elisabeth), Druten (De Kasteelhof), 
Winssen (Overmars), Ewijk (Waelwick), Beuningen (Alde 
Steeg) en Nijmegen (De Hulsen).
Met maar liefst 1.200 medewerkers (full- en parttime) on-
dersteunen we ruim 900 ouderen die wij cliënten noemen. 
Een deel van die cliënten woont in een van de genoemde 
locaties, andere wonen thuis.

zorg en ondersteuning
Op welke manier wij als zorggroep Maas & Waal cliënten 
ondersteunen, hangt af van wat cliënten nodig hebben en 
welke behoefte zij hebben. Onze kennis en ervaring zijn heel 
breed. Zo kunnen wij welzijnsdiensten en een beschermde 
woonomgeving bieden, maar ook verpleging, verzorging, 
huishoudelijke hulp, revalidatie en behandeling (zoals fysio- 
en ergotherapie en logopedie, thuis of poliklinisch) en zo-
genoemde dagbehandeling en dagverpleging. 

De extraatjes
Naast de professionele inzet van onze medewerkers kan 
zorggroep Maas & Waal ook rekenen op de zo welkome en 
broodnodige inspanning van heel veel vrijwilligers. Zij zijn 
degenen die werk maken van niet-professionele taken en 
zorgen voor de door cliënten beleefde ‘extraatjes’.

 

Zorggroep Maas & Waal 
in vogelvlucht

vrijWiLLiger of 
manteLzorger?

Vaak wordt er over vrijwilligers-
werk en mantelzorg gesproken 
alsof het om hetzelfde gaat. 
Dat is niet het geval. 
Met mantelzorg wordt bedoeld 
de hulp die mensen bieden
aan een naaste, zoals een va-
der, een moeder, een tante of 
een buurvrouw. De mantelzor-
ger en diegene die hulp krijgt, 
kennen elkaar. 
Bij vrijwilligers is dat aanvanke-
lijk niet het geval. Als vrijwilliger
bied je je hulp aan bij, in dit ge-
val, zorggroep Maas & Waal. 
Vervolgens worden je wensen 
als vrijwilliger gekoppeld aan 
bepaalde activiteiten of taken 
en cliënten die je leert kennen 
door zorggroep Maas & Waal.
Een ander verschil tussen man-
telzorgers en vrijwilligers is van 
juridische aard. Mantelzorgers 
zijn zelf aansprakelijk voor hun 
handelingen. Bij vrijwilligers is 
dat niet het geval. Daar draagt 
zorggroep Maas & Waal aan-
sprakelijkheid voor.

Werk maken van 
de door cliënten 

beleefde extraatjes
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Maarten Mulders (42)

Of ik een taakstraf had. Dat v roegen v rienden me toen ik vertelde over mijn v rijwil-
ligerswerk. Haha, tsja, mensen geloven niet een, twee, drie dat je v rijwilligerswerk doet 
als je een eigen bedrijf hebt en een gezin met drie kinderen. Toch vind ik het heel 
gewoon. Sterker, als iedereen de verantwoordelijkheid zou nemen om iets belangeloos 
voor een ander te doen, dan zou het een stuk gemakkelijker en gezelliger worden in 
dit land. Natuurlijk vind ik het af en toe ook minder, bijvoorbeeld als ik een feestje 
heb gehad op zaterdagavond en op zondagochtend koff ie moet schenken. Maar het 
is nu eenmaal zo, ik wil de mensen niet laten zitten. En als ik er ben, is het natuurlijk 
leuk. Mijn hele familie woont in Leeuwen, dus dan hoor je al snel: ‘Van wie zijde gij 
er euntje?’ Na het koff ie schenken dan praten we wat. Later, als ik straks wél grijs ben, 
hoop ik dat er nog steeds mensen zijn die dit soort werk willen doen.

Iedereen zou het moeten doen
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AStrID VAN DE COrput, 
activiteitenbegeleidster 
Alde Steeg

Eruit halen wat erin zit

Als activiteitenbegeleidster 
zet ik mij in voor het welzijn 
van onze cliënten. En met 
mij zo’n 70 vrijwilligers – mijn 
‘collega’s’! – die uitvoerende, 
ondersteunende of voorbe-
reidende taken uitvoeren. 
Samen met mijn collega-
activiteitenbegeleidster Anouk 
voer ik kennismakingsgesprek-
ken met nieuwe vrijwilligers 
binnen Alde Steeg. Tijdens 
die gesprekken proberen we 
te achterhalen wat ze willen, 
waar hun kracht ligt en wat 
hun ambities zijn. Dan begint 
het puzzelen om iedere vrij-
williger op de juiste plek te 
krijgen. Ieder keer is dat weer 
een uitdaging, want we willen 
alles uit een vrijwilliger halen 
wat erin zit.” 

met jonge, werkende mannen en vrouwen, scholieren, 
bijstandsgerechtigden, werkzoekenden en gepensi-
oneerden is dé vrijwilliger in de ouderenzorg maar 
moeilijk in een hokje te plaatsen. en niet alleen de 
vrijwilliger, ook het vrijwilligerswerk zelf. gelukkig 
maar, want zo is er altijd iets te vinden wat aansluit bij 
de wens van zoveel verschillende mensen.

Dat vrijwilligerswerk in de ouderenzorg voorbehouden zou 
zijn aan sociaalvoelende vrouwen op leeftijd is een achter-
haald maar hardnekkig beeld. Steeds meer mensen uit 
allerlei lagen van de samenleving ontdekken het plezier en 
nut van vrijwilligerswerk binnen zorggroep Maas & Waal. 
Soms een handje geholpen door een maatschappelijke 
stage op school, een andere keer geleid in het kader van 
sociale activering of een taalstage. Maar steeds vaker ook 
‘gewoon’ omdat mensen de behoefte voelen om zich naast 
hun dagelijkse bezigheden belangeloos in te zetten voor 
een ander.

iedere week of eens per maand
Die verscheidenheid aan mensen en motivaties vertaalt 
zich in de diversiteit aan vrijwilligerswerk, zowel qua inhoud 
als uren. Wie tijd heeft en wil, komt meerdere dagen langs 
om met cliënten te wandelen, om een praatje te maken 
of een geheugenspelletje te doen. Maar laat de thuis- of 
werksituatie dat niet toe, dan ben je als vrijwilliger ook van 
harte welkom om eens per maand een ochtendje te komen 
helpen koekjes bakken, mee te gaan vissen met de visclub 
of cliënten te helpen omgaan met de ipad. Belangrijker dan 
frequentie is het plezier waarmee je je als vrijwilliger inzet 
voor cliënten. 

Dus ook voor jou!

Wie hoort dat maar liefst 35 procent van de inspan-
ning die wordt geleverd binnen de ouderenzorg 
wordt gedaan door vrijwilligers, begrijpt dat zij een 
ongelofelijk belangrijke rol hebben. in de eerste 
plaats natuurlijk voor cliënten. maar ook voor een 
organisatie zoals zorggroep maas & Waal. en zelfs 
voor de maatschappij… 

Het maken van een wandelingetje door het dorp. Het ge-
ven van een ontspannende handmassage. Het uitzoeken 
van een nieuw boek uit de boekenkar. Zijn het taken die 
horen tot het werkveld van de zorg? Niet echt; daar zal 
iedereen het wel mee eens zijn. tegelijkertijd zijn het wel 
activiteiten die het leven van cliënten woonachtig binnen 
een zorgorganisatie flink veraangenamen. Daarom maakt 
zorggroep Maas & Waal zich er sterk voor. Met de hulp 
van heel wat vrijwilligers, welteverstaan!

midden in het dorp
De inzet van al die verschillende vrijwilligers kleurt niet 
alleen het leven van zo veel cliënten. Er gebeurt nog iets 
anders. Minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk. 
Als vrijwilliger in een zorglocatie breng je ook een stukje 
van jezelf, je gezin of familie, je sportvereniging en je 
kennissenkring mee. Kortom, vrijwilligers nemen de om-
geving waarin ze wonen mee de zorglocatie in. 
Is dat belangrijk? Ja, want daardoor voelen cliënten zich 
nog steeds onderdeel van het grotere geheel. precies 
zoals zij hun leven lang hebben gedaan. 

What’s in it for you?
Andersom gebeurt hetzelfde. De verhalen, indrukken en 
gebeurtenissen uit de zorglocatie vinden via vrijwilligers 
hun weg naar het dorp. En ook dat heeft zijn waarde. 

Ouderen zijn niet zelden de verhalende bouwstenen van 
onze geschiedenis en bezitten vaak een enorme rijkdom 
aan kennis en levenservaring.
Maar er is meer. Want vrijwilligerswerk biedt ook prak-
tische kansen. De kans op persoonlijke ontwikkeling door 
het volgen van trainingen bijvoorbeeld. Voor wie de ken-
nismaking met de ouderenzorg bevalt, bestaat de mo-
gelijkheid om door te groeien naar een betaalde baan. In 
de nabije toekomst zullen namelijk steeds meer ouderen 
professionele hulp en ondersteuning nodig hebben.

Van niet te onderschatten belang
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“Mijn werk? 
Vrijwilligerswerk!”

Anny Reuser (57)

Ik ben eigenlijk vanzelf in het v rijwilligerswerk gerold. Toen mijn schoonmoeder in het 
verzorgingshuis woonde, werd ik weleens aangeschoten door andere bewoners. ‘Z ou je 
dat lepeltje even willen aangeven?’ ‘K un je mijn kussentje recht leggen?’ ‘Z ou je me hier 
even bij willen helpen? Dat soort dingen. Van het een kwam het ander en voor ik het 
wist, hielp ik bij de organisatie van activiteiten: carnavalsversiering ophangen, kaarten 
maken, handwerken, een dag je uit. Het verzorgingshuis waar mijn schoonmoeder 
toen woonde, is inmiddels opgegaan in St. Elisabeth. En hier kom ik zo’n keer of drie 
per week. Wat ik dan doe? Spelletjes spelen met bewoners, wandelen of een bood-
schapje doen. Soms zet ik ook weleens een knoopje aan voor iemand. Door mijn min-
dere gezondheid kan ik niet werken. Wel kan ik deze mensen mijn liefde en aandacht 
geven. Dat is dus míjn werk, v rijwilligerswerk!
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WOONEENHEID/uNIt
Hier heb je als vrijwilliger di-
rect contact met cliënten. Mo-
gelijke taken die je als vrijwil-
liger uitvoert, zijn het helpen 
met koken of hulp aan een 
individuele cliënt.

pArAMEDISCHE DIENSt
Val je als vrijwilliger onder de 
paramedische dienst dan help 
je bijvoorbeeld bij het vervoer 
van en naar de fysiotherapie, je 
assisteert bij de rolstoelwerk-
plaats of je helpt bij zwem-
activiteiten.

FACILItAIr
Vrijwilligers die werken binnen 
de facilitaire dienst helpen 
met het schenken van koffie, 
zijn gastvrouw of -heer in de 
restaurants tijdens de lunch, 
of helpen bijvoorbeeld met de 
opbouw voor verschillende 
activiteiten.

WELZIJN
Hulp bij ontspanningsactivi-
teiten (zoals de liederentafel 
(een liedjesfestijn) de bingo of 
de schildercursus) valt onder 
Welzijn, net als vrijwilligers-
werk rondom het pastoraal 
werk, groeps- en welzijnsac-
tiviteiten en individuele activi-
teiten.

op het eerste gezicht lijkt de ouderenzorg misschien 
niet de meest dynamische, afwisselende omgeving. 
maar wie beter kijkt, ziet dat het een heel levendige 
sector is waar van alles gebeurt. en dat brengt een 
schat aan mogelijkheden voor vrijwilligerswerk met 
zich mee.

Zomaar een dag uit zomaar een mensenleven is gevuld 
met tal van klusjes, bezigheden, activiteiten en ontmoe-
tingen. Dat verandert niet wezenlijk als je ouder wordt of 
verhuist naar een zorgcentrum of verpleeghuis. Er wordt 
gegeten en gedronken, gewassen en gestreken, eventueel 
gerevalideerd, er moeten boodschappen worden gedaan, 
bezoekjes worden afgelegd, en er is natuurlijk tijd voor 
ontspanning. 
Ouderen hebben bij veel van dit soort dagelijkse bezig-
heden hulp nodig. Waar medewerkers zorgen voor de 
zorginhoudelijke ondersteuning, zijn vrijwilligers veelal 
in touw voor de extraatjes. 

voor de cliënt
Onder die extraatjes valt een zeer afwisselende lijst werk-
zaamheden. Van het helpen bij het gymmen met cliënten, 
tot het met cliënten doornemen van de krant. Van het 
decoreren van algemene ruimtes tot het helpen uitvoeren 
van filmmiddagen. De lijst met vrijwilligerswerkzaamheden 
is niet alleen afwisselend, hij is ook nooit af. Binnen zorg-
groep Maas & Waal staan we namelijk altijd open voor 
nieuwe initiatieven. Dus heb je een goed idee, laat het 
weten! Daarbij geldt eigenlijk maar één voorwaarde: vrij-
willigerswerk moet altijd ten goede komen aan de cliënt.

Zoveel mensen, 
zoveel mogelijkheden

Kwestie van organiseren
Om de organisatie van die lange lijst vrijwilligerswerk en 
de nog langere lijst vrijwilligers te stroomlijnen, is het vrij-
willigerswerk binnen zorggroep Maas & Waal onderverdeeld 
in vier gebieden (zie kader rechts). Binnen die gebieden zijn 
de verschillende ledinggevenden verantwoordelijk voor het 
binnen hun dienst uitgevoerde vrijwilligerswerk. Zo weet je 
al snel bij wie je moet zijn voor vragen.

Heb jij een goed idee 
voor vrijwilligerswerk? 

Laat het weten!
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“Z et die stap, probeer het!”

Gullu Pester (46)

Toen ik ernstig ziek was, kreeg ik zorg aan huis. Ik had me nooit gerealiseerd hoe moeilijk 
het is om je over te geven aan de zorg van anderen. n hoe blij je bent dat er mensen 
zijn die dat doen. Toen heb ik gezegd: ‘Als ik de kans krijg om door te leven, dan ga 
ik voor anderen zorgen.’ Twee nhalf jaar later was het zover. Gesteund door mijn vier 
kinderen heb ik gebeld met Alde Steeg en gev raagd of ik v rijwilligerswerk kon doen. Toen 
ik enkele dagen later voor de deur stond, voelde ik: hier moet ik bij horen. Ik ben be-
gonnen met koff ie schenken, maar al snel werd ik gev raagd om met eenzame bewoners 
gesprekjes aan te knopen. Men zei me: ‘Jij verricht wondertjes met die mensen.’ Binnen 
Alde Steeg hoorde ik over de Talententour (een drie maanden durende ontdekkingstocht 
binnen zorggroep Maas & Waal om te ervaren wat een carri re in de zorg inhoudt, red.). 
Mijn collega’s vonden dat echt iets voor mij. Na het doen van een capaciteitentest ben ik 
toegelaten. Dat betekent dat ik binnenkort start met de opleiding tot verzorgende. Waar 
één telefoontje niet toe kan leiden! Toch laat ik mijn v rijwilligerswerk in Alde Steeg niet in 
de steek. Want hier is het begonnen. Dus als mijn zus zegt: ‘Als ik jou hoor, wil ik ook de 
zorg in’, dan zou ik wel willen schreeuwen: zet die stap, probeer het! 
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net als in een betaalde baan kunnen mensen ook in 
hun vrijwilligerswerk groeien. Want wie zich bepaalde 
werkzaamheden eigen maakt en kennis en kunde op-
pikt van collega-medewerkers en -vrijwilligers, reali-
seert zich na verloop van tijd dat hij of zij meer weet 
over de ouderenzorg en specifieke cliënten dan aan 
het begin van de vrijwilligerscarrière. maar wat kun je 
daarmee?

Soms heeft dat groeien tot gevolg dat je als vrijwilliger andere 
werkzaamheden wilt uitvoeren, omdat gaandeweg is ge-
bleken dat persoonlijke kwaliteiten nog beter tot hun recht 
komen op een ander vlak. Ook kan het betekenen dat je je 
vrijwilligerswerk zo leuk vindt, dat je er meer uren aan wilt 
besteden. Daarnaast kunnen er persoonlijke omstandig-
heden zijn waarom iemands inzet als vrijwilliger veranderd 
moet worden.
In overleg met de coördinator vrijwilligerswerk is er heel veel 
mogelijk. Wij beseffen namelijk heel goed dat je als vrijwilliger 
pas echt goed tot je recht komt, als je je werkzaamheden 
leuk vindt en ze goed in te passen zijn in je persoonlijke 
leefsituatie.

scholing
Het besef dat vrijwilligers ontzettend belangrijk zijn voor 
zorggroep Maas & Waal, is door alle lagen van de organisatie 
merkbaar: van cliënten tot raad van bestuur, van medewer-
kers tot leidinggevenden. We doen er dan ook veel aan om 
vrijwilligers die kennis bij te brengen waarmee zij nog beter 
binnen onze locaties kunnen functioneren. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over algemene zaken, zoals de manier waarop 
de organisatie van zorggroep Maas & Waal werkt, wat we 
willen en vooral ook hoe. Maar ook over de bejegening van 
cliënten, het rijden met een rolstoel en het omgaan met 

Groeien in vrijwilligerswerk dementerenden. Dit soort zaken komt aan de orde tijdens de 
verschillende scholingen die worden gegeven en zich richten 
op specifieke kennis, vaardigheden of competenties. Als 
vrijwilliger ben je van harte welkom hieraan deel te nemen.
 
van vrijwilligerswerk naar betaalde baan
Vrijwilligerswerk binnen zorggroep Maas & Waal kan ook een 
opstap naar een betaalde baan zijn. In 2011 zijn we binnen 
zorggroep Maas & Waal begonnen met de zogenoemde 
talententour, een vrijwillige rondgang door de zorg die deel-
nemers de mogelijkheid biedt hun talenten voor de zorg te 
ontdekken. Deze drie maanden durende kennismaking met 
de zorg is een onderdeel van onze Ontwikkelafdeling. Op de 
Ontwikkelafdeling nemen potentiële medewerkers deel aan 
échte leersituaties. Zij dragen de verantwoordelijkheid om 
zelfstandig te werken, met als doel een diploma te halen en 
betaald werk te gaan doen in de zorg.
De talententour is bedoeld voor de zogenoemde zij-instro-
mers (mensen met een ww- of bijstandsuitkering) die niet 
in het bezit zijn van een zorggerelateerde diploma maar wel 
affiniteit (denken te) hebben met de zorg. Vrijwilligerswerk is 
dé manier om daar in de praktijk achter te komen.

Je komt pas goed 
tot je recht als 

je je vrijwilligerswerk 
echt leuk vindt

ErICA tAp,
Leidinggevende revalidatie-
unit, Waelwick:

Mensen in hun kracht zetten

Ik heb heel regelmatig met 
vrijwilligers te maken. Naast 
het feit dat ik ze dagelijks 
tegenkom als zij helpen bij bij-
voorbeeld de revalidatiekook-
groep of bij het verzorgen van 
de broodmaaltijd, heb ik met 
iedere nieuwe vrijwilliger een 
gesprekje. Om uit te zoeken 
wat hij of zij leuk vindt. Het is 
mijn uitdaging om echt iets te 
vinden wat bij iemand past. 
Mensen in hun kracht zetten, 
noem ik dat. Als je namelijk 
voldoening voelt voor hetgeen 
je doet, dan plukt iedereen 
daar de vruchten van. Aller-
eerst de vrijwilliger zelf, maar 
ook onze cliënten en natuurlijk 
wij als medewerkers.
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Aanstekelijk leuk

Herman van Gelder (62) en René Theunissen (65)

René: Toen ik 58 was, werd ik ontslagen. Dan zit je vanuit een drukke baan ineens thuis 
niets te doen. Dat was niets voor mij en dus ben ik naar St. Elisabeth gef ietst om te 
v ragen of ik daar v rijwilligerswerk kon doen. Ik ben begonnen met het halen en brengen 
van mensen naar de fysiotherapie. Toen ontdekten ze hier dat er wel meer in mij zat en 
ben ik de bibliotheek erbij gaan doen op basis van een 0-urencontact. Tsja, en van het een 
komt dan het ander. Z o help ik nu bij de dementengymnastiek – da’s heel leuk! – kook 
ik eenmaal per week voor acht cli nten en help ik tijdens de bioscoopmiddag. Op woens-
dag, donderdag en v rijdag ben ik eigenlijk altijd hier te vinden. 

Herman: René heeft mij aangestoken. In het begin wilde ik geen v rijwilligerswerk doen 
want ik heb een baan in Utrecht. Maar je gaat toch mee als je partner v rijwilligerswerk 
gaat doen. Dan zie je die menskes genieten, ja en dan ben je verkocht. René en ik heb-
ben de liederentafel opgericht. Dan zingen we samen met ons gelegenheidskoor en een 
zaal vol cli nten allerlei liedjes. Alle koorleden verrichten dan ook weer v rijwilligerswerk 
want die halen en brengen cli nten, delen consumptiebonnen uit. Het is één groot feest; 
ook voor ons, ja. Hoe vaak ik niet te horen krijg als René en ik binnenkomen: ‘Oh, daar 
komen de jongens aan.’ Wij zijn heel geliefd hier, en daar geniet ik intens van.



20 21

er valt nogal wat te kiezen binnen zorggroep maas & 
Waal als het om vrijwilligerswerk gaat. gelukkig staan 
onze vrijwilligers daar niet alleen voor. tijdens het 
wervings- en selectietraject kijken we zorgvuldig waar 
iemands kwaliteiten en ambities liggen en hoe we die 
zo goed mogelijk tot hun recht kunnen laten komen.

Met zeven locaties in het Land van Maas en Waal is er altijd 
wel een vestiging van zorggroep Maas & Waal in de buurt 
waar je je als vrijwilliger kunt inzetten. Het aanmelden als 
vrijwilliger is minstens zo laagdrempelig en kan persoonlijk 
via diezelfde locaties of via onze site www.zmw.nl.
Na aanmelding word je uitgenodigd door onze coördinator 
vrijwilligerswerk. Deze contactpersoon is het centrale aan-
spreekpunt voor heel zorggroep Maas & Waal en weet van 
de hoed en de rand als het gaat om vrijwilligerswerk. In een 
persoonlijk gesprek verkent onze coördinator wensen en 
ambities en informeert hij over de mogelijkheden. Vervol-
gens word je gekoppeld aan een locatie en afdeling en in 
het verlengde daarvan aan begeleiders en cliënten.

rondje langs de velden
rondom je start als vrijwilliger volg je eerst een introductie-
programma. Dat gaat in op zorggroep Maas & Waal als ge-
heel, op de zorg die we leveren, op onze missie en op onze 
visie. Als het werk vervolgens echt begint, word je begeleid 
door een medewerker die tijdens je vrijwilligerswerk jouw 
aanspreekpunt voor vragen, suggesties en opmerkingen is.
Is het niet duidelijk waar je passie nu precies ligt, dan 
bestaat er ook een mogelijkheid om een rondgang te 
maken langs de diverse vrijwilligerswerkzaamheden binnen 

Weten wat je wilt

zorggroep Maas & Waal: een zogenoemd ‘rondje langs de 
velden’. Want uiteindelijk is ons gezamenlijke doel dat je 
je op je plaats voelt binnen onze organisatie en het vrijwil-
ligerswerk dat je doet.

truuS DE KEyZEr, 
coördinator facilitair 
St. Elisabeth en 
Huize Henricus:

Koesteren

Vrijwilligers enthousiast maken 
voor hetgeen wij hier dagelijks 
in ons restaurant voor cliënten 
doen. Dat is hoe ik mijn rol ten 
opzichte van vrijwilligers zie. 
Als mensen bij de coördinator
vrijwilligerswerk aangeven 
dat ze in het restaurant willen 
helpen, dan ga ik vervolgens 
een gesprekje met hen aan om 
uit te leggen wat de bedoeling 
daarvan is, hoe wij hier onze 
cliënten willen ontvangen. Voor 
die cliënten is het middageten 
echt een uitje. Dat willen wij 
zo leuk mogelijk maken en 
daar hebben vrijwilligers een 
rol in. Zij zijn de gastheren en 
-vrouwen, heten cliënten wel-
kom, nemen de bestelling op, 
helpen uitserveren, maken een 
praatje. Dat is een extra stukje 
persoonlijke aandacht dat we 
moeten koesteren. 

prAKtISCHE puNtJES 

Verzekeringen, (reis)kosten en 
medezeggenschap. Het zijn 
zomaar wat praktische pun-
ten waar je als vrijwilliger mee 
te maken kunt krijgen als je 
vrijwilligerswerk bij zorggroep 
Maas & Waal gaat doen. Er zijn 
diverse regelingen en facilitei-
ten waar je als vrijwilliger ge-
bruik van kunt maken. In een 
speciale introductiemap voor 
vrijwilligers staan dit soort 
praktische zaken beschreven, 
evenals wat het doen van vrij-
willigerswerk kan betekenen 
voor een eventuele uitkering.
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Jong geleerd...

Rosa Dorresteijn (15)

Ik kom nu ongeveer twee jaar in De Kasteelhof. Tijdens de zomervakantie verveelde 
ik me en toen v roeg een v riendinnetje – haar tante werkt hier – of ik meeging v rijwil-
ligerswerk doen. Dat leek me wel leuk. Ik ben begonnen met koff ie schenken, taartjes 
u itdelen en later handmassages geven. Toen ik weer naar school moest, deelde ik als 
afscheidscadeautje zelfgebakken kniepertjes u it. Daar snoepten de bewoonsters zo 
lekker van dat ik werd gev raagd of ik niet vaker wilde langskomen om kniepertjes te 
bakken. Sindsdien doe ik dat zo eens in de maand. Waarom? Omdat ik koekjes bak-
ken zelf best leuk vind en het gewoon gezellig is hier. Als ik na het bakken vertrek, heb 
ik het gevoel dat ik een leuke middag heb gehad. Dat is heel anders dan wanneer ik 
thuis met huiswerk bezig ben ;-)
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Mogen we jou binnenkort als vrijwilliger welkom heten 
binnen zorggroep Maas & Waal? 
Meld je dan nu aan bij onze Coördinator vrijwilligers 
(t 0487 - 58 21 45 of via personeelszaken@zmw.nl) 
of ga naar www.zmw.nl.
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Vrijwilligerswerk 
binnen zorggroep Maas & Waal

Dat gun je 
jezelf!

Mogen we jou binnenkort als vrijwilliger welkom heten 
binnen zorggroep Maas & Waal? 
Meld je dan nu aan bij onze Coördinator vrijwilligers 
(t 0487 - 58 21 45 of via personeelszaken@zmw.nl) 
of ga naar www.zmw.nl.


