Vrijwilligers

De buitenwereld naar binnen
Bij Kennemerhart zetten ruim 750 enthousiaste vrijwilligers zich
elke dag opnieuw in om bewoners en cliënten nét dat beetje
extra te bieden. Als vrijwilliger zet je je in voor oudere en ouder
wordende mensen. En draag je – door de aandacht die je
schenkt – in hoge mate bij aan een prettige (leef)omgeving en
een goed contact.

Vrijwilligerswerk iets voor jou?
Er zijn verschillende redenen om vrijwilligerswerk te doen.
Je kunt bijvoorbeeld met je eigen
talenten en vaardigheden iets
betekenen voor de ander. Of
Ruim 750 vrijwilligers
misschien twijfel je of een baan in
de zorg iets voor jou is en is dit een
brengen de buitenwereld
goede manier om dat te ontdekken
naar binnen.
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Eén ding hebben onze
vrijwilligers vraagt waarom ze
bewoners en cliënten
vrijwilliger zijn, dan blijkt dat ze een
gemeen. Ze hebben
heleboel goede redenen kunnen
behoefte aan een moment
opnoemen. De belangrijkste daarvan
waarbij ontmoeting en
zijn dat het voldoening geeft om een
aandacht voor elkaar
ander te helpen, dat het structuur
belangrijk is.
biedt, zorgt voor leuke sociale
contacten en erg leerzaam is.

Wat maakt vrijwilligerswerk voor Kennemerhart zo
waardevol?
Vrijwilligers en medewerkers zijn de kern van onze organisatie;
zij zorgen er samen voor dat onze clienten en bewoners goede
ondersteuning krijgen bij het leven en wonen. Naast onze
medewerkers vervullen onze vrijwilligers een belangrijke sociale
functie: ze brengen de buitenwereld naar binnen. Kennemerhart
is dus ook mede dankzij vrijwilligers wat ze wil zijn: een
eigentijdse organisatie die voldoet aan de wensen en behoefte
van de moderne cliënt. En om die wensen te vervullen, zijn wij
altijd op zoek naar vrijwilligers, voor al onze locaties.

Wat voor vrijwilligerswerk kunt je doen?
Je kunt je op heel veel verschillende manieren bij Kennemerhart
inzetten. Van gastvrouw of gastheer op één van onze locaties
tot één op één begeleiding van bewoners/cliënten. Je kunt
hobbyclubs leiden, assistentie in bar en restaurant verlenen,
meewerken aan activiteiten en grote evenementen of assisteren
bij kerkdiensten. Wat je ook komt doen, je draagt altijd iets bij!

Waar mag je op rekenen als je vrijwilliger wordt bij
Kennemerhart?
Als je vrijwilliger wordt bij de grootste organisatie voor
ouderenzorg in Kennemerland dan mag je rekenen op alle eerder
genoemde voordelen, maar ook op afwisselend, boeiend werk
en deskundige begeleiding. Die begeleiding krijg je van een
medewerker vrijwilligerswerk. Verder kun je specifieke scholing
krijgen en wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten,
waarin reiskosten en verzekeringen geregeld zijn.
Bij Kennemerhart kunnen we met veel wensen rekening houden.
En we vinden jouw eigen ontwikkeling daarbij erg belangrijk.

Wie?
Iedereen die affectie heeft met ouderen en ouderenzorg kan
vrijwilliger bij Kennemerhart worden. Ook als je maar voor een
beperkte tijd beschikbaar bent, ben je van harte welkom.

Meer weten?
Wil je meer weten over vrijwilligerswerk, kijk dan op onze
website www.kennemerhart.nl

Kennemerhart biedt vanuit tien locaties in
Kennemerland zorg aan mensen die ouder worden en
ouder zijn. Cliënten én hun naasten kunnen rekenen
op professionele, betrokken ondersteuning in de
thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één van
de woonzorgcentra of in de behandelcentra. Onze
kernwaarden: persoonlijk en op maat, met aandacht
en in samenspraak én sociaal betrokken. Zorg die
draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!
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