
 
 

Vacatures vrijwilligerswerk  maart  2018 

Den Herdgang is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
 

 

Afdelingsvrijwilliger Korvel  
Werkdagen/tijden Dinsdag, vrijdag, zaterdag en/of zondagavond 16.45 uur tot 20.00 

uur 

 
Taakomschrijving Ondersteuning tijdens de avondmaaltijd. De vrijwilligers bieden 

gastvrijheid en geven aandacht waarbij de wensen en behoeften 
van de bewoner en hun familie centraal staan. 
Gezelschap en het creëren van een gezellige sfeer staan centraal 
bij het vrijwilligerswerk. Je ondersteunt de afdeling met het 
dekken van de tafels, het ontvangen van de bewoners en het 
helpen met eten daar waar nodig is. 

 

 

Afdelingsvrijwilliger Korvel   
Werkdagen/tijden  Zaterdag 9.00 uur tot 14.00 uur 
 
Taakomschrijving Ondersteuning tijdens het ontbijt. De vrijwilligers bieden 

gastvrijheid en geven aandacht waarbij de wensen en behoeften 
van de bewoner en hun familie centraal staan. Gezelschap en het 
creëren van een gezellige sfeer staan centraal bij het 
vrijwilligerswerk. Je ondersteunt de afdeling met het dekken van 
de tafels, het ontvangen van de bewoners en het helpen met eten 
daar waar nodig is. 

 

 
Huiskamer vrijwilliger  

Werkdagen/tijden In overleg 
 
Taakomschrijving De vrijwilligers bieden gastvrijheid en geven aandacht waarbij de 

wensen en behoeften van de bewoner en hun familie centraal 
staan. Gezelschap en een gezellige sfeer staan centraal bij het 
vrijwilligerswerk. Je ontvangt de bewoners en zorgt voor 
koffie/thee en een gezellige bezigheid. Je ondersteunt de 
gastvrouw of welzijnsmedewerker. 

 

 
Bezoekvrijwilliger  

Werkdagen/tijden  In overleg 

 
Taakomschrijving Individueel bewonersbezoek. De vrijwilligers bieden gastvrijheid 

en geven aandacht waarbij de wensen en behoeften van de 
bewoner en hun familie centraal staan. Gezelschap en een goed 
gesprek staan centraal bij het bezoekwerk. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Vrijwilliger restaurant  

Werkdagen/tijden In overleg 

 
Taakomschrijving De vrijwilligers bieden gastvrijheid en geven aandacht waarbij de 

wensen en behoeften van de bewoner en hun familie centraal 
staan. Gezellige sfeer en aandacht voor de ander staan centraal 
bij het vrijwilligerswerk. Je verricht barwerkzaamheden en 
ontvangt gasten in het restaurant. 

 

 

Transfer vrijwilliger restaurant 
Werkdagen/tijden  In overleg 
 
Taakomschrijving Als transfervrijwilliger haal je bewoners die niet zelfstandig 

kunnen komen op voor de middagmaaltijd en breng je bewoners 
weer terug naar huis. Vanuit het restaurant kan ook het verzoek 
komen maaltijden naar appartementen te brengen. 
Voor de transfervrijwilliger van het restaurant is het leggen van 
contact met de gasten en sfeer scheppen een zeer belangrijk 
onderdeel van de vrijwilligersfunctie. 

 

 
Bingo ondersteunen van bewoners 

Werkdagen/tijden Dinsdag avond 18.00 uur tot 21.00 uur 

 
Taakomschrijving Als vrijwilliger van de Bingo begeleidt u bewoners van de 

afdeling naar de bingo. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is 
het 'er zijn' vanuit een meelevend hart. Gezelschap en een 
gezellige sfeer staan centraal bij het vrijwilligerswerk. U helpt de 
bewoners waar nodig. 

 

 

Muzikale ondersteuning bewoners 

Werkdagen/tijden Oneven weken donderdag van 15.45 uur tot 16.00 uur 

 
Taakomschrijving Voor de activiteit ‘Kun je nog zingen, zing dan met ons mee’ zijn 

wij op zoek naar een muzikale vrijwilliger die piano of accordeon 
kan spelen. Je begeleidt de bewoners bij het zingen van 
verschillende liedjes. Gezelschap en een gezellige sfeer staan 
centraal bij het vrijwilligerswerk. 

 
 
 
 
Interesse?  
Voor meer informatie: 
Leoni Hoogendoorn, Coördinator Vrijwilligers 
T 013 583 18 00 
E l.hoogendoorn@dewever.nl 
 
We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.  
Alvast bedankt voor je interesse 
 


