Wat mag u van ons verwachten?
Als vrijwilliger ontvangt u alle informatie die nodig is bij de uitvoering van uw werkzaamheden. U wordt goed begeleid en getraind door de vrijwilligerscoördinator en
de consulent. U kunt gebruik maken van ons cursusaanbod. Regelmatig worden er
bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers, waar kennis en opgedane ervaringen
worden uitgewisseld. Gemaakte onkosten worden vergoed en er is voor alle vrijwilligers een WA- en ongevallenverzekering afgesloten.
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Wonen zonder zorgen

WonenPlus, een korte uitleg.
WonenPlus biedt praktische diensten en persoonlijke ondersteuning op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. WonenPlus werkt voornamelijk met vrijwilligers

incidentele hulp, soms zijn ze structureel

die ondersteund worden door een klein team van WonenPlus medewerkers.

van aard. Er is veel vraag naar praktische

WonenPlus werkt ook nauw samen met andere organisaties zoals woningcorpo-

ondersteuning dus ook naar vrijwilligers!

raties, verpleeg- en verzorgingshuizen, welzijnswerk, thuiszorgorganisaties en de
GGZ.

Vrijwilligersovereenkomst

Voor wie?
WonenPlus biedt ondersteuning bij

WonenPlus werkt met een kwetsbare groep mensen. Het is dan ook van groot be-

het zelfstandig wonen aan ouderen,

lang om een aantal zaken goed te regelen. De belangrijkste punten zijn samenge-

chronisch zieken en mensen met een

vat in een overeenkomst met afspraken en een gedragscode. Deze overeenkomst

lichamelijke, verstandelijke en/of psychi-

ontvangen vrijwilligers bij aanmelding. Zo staan alle afspraken helder op een rij.

atrische beperking.

Dat werkt wel zo prettig!
Ook zal de vrijwilliger, om zichzelf te kunnen identificeren, op pad gaan met een

De vrijwilliger,
een belangrijke schakel.

pasje met foto.

Zonder vrijwilligers zou WonenPlus haar
diensten niet kunnen realiseren. Vrijwil-

Het servicepunt.

de klant. De huisbezoekvrijwilligers heb-

ligers zijn van onschatbare waarde en

De werkzaamheden.

De vrijwilligers op het servicepunt ne-

onmisbaar voor WonenPlus. Zij leveren

WonenPlus biedt praktische diensten

men de hulpvragen aan. Deze worden

een belangrijke bijdrage aan het welzijn

zoals klusjes in en om het huis, tuin,

geregistreerd en in de meeste gevallen

Wat verwachten wij van u?

van de mensen die hulp vragen.

vervoer en begeleiding, boodschap-

wordt er een vrijwilliger gezocht die naar

Bijna iedereen kan bij WonenPlus vrij-

Het vrijwilligerswerk binnen WonenPlus

pen, hulp bij administratie en belasting,

de mensen thuis gaat om de hulpvraag

willigerswerk doen. Het gaat erom dat

kent een grote verscheidenheid. Het

computerondersteuning, mantelzorgon-

op te lossen. Zo nodig schakelen wij

mensen geholpen worden om op een

maakt niet uit welke leeftijd, ervaring

dersteuning en vele andere ondersteu-

professionele hulp in als de hulpvraag te

plezierige manier zelfstandig thuis te

of kennis u met u meebrengt. Er is voor

nende hand- en spandiensten.

groot of te specifiek is.

kunnen wonen. Uiteraard met affiniteit

een ieder wel wat te doen.

In de meeste gevallen gaat het om

ben een belangrijke signaalfunctie.

voor de kwetsbare doelgroep van Wo-

Huisbezoek.

nenPlus. Het vrijwilligerswerk is divers

Bij aanmelding van een nieuwe klant

en flexibel. Het kan variëren van een

gaan vrijwilligers op pad voor een

uur per maand tot meerdere uren per

bezoek aan huis. In dit intakegesprek

dag. De vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel

komen de wensen en behoeften aan

tijd en wanneer hij/zij beschikbaar is

de orde en krijgt WonenPlus een goed

voor WonenPlus. Er wordt zoveel moge-

beeld van de persoonlijke situatie van

lijk gewerkt in de eigen wijk.

Vrijwilligerswerk

