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Vrijwilligers-
werk is vast 
iets voor u!

VrijwillgersVrijwilligers

• Vertrouwelijke informatie die u ter ore komt tijdens uw 
vrijwilligerswerk, over Beek & Bos, bewoners, familieleden, 
personeelsleden of vrijwilligers, mag u niet aan derden 
verstrekken. Ook niet na beëindiging van de overeenkomst.

• Het is u als vrijwilliger niet toegestaan giften in welke vorm 
dan ook van bewoners, bezoekers of familieleden aan te 
nemen.

• Bij onenigheden tussen een vrijwilliger en een ander, die 
niet op de werkvloer kunnen worden opgelost, kan men 
zich voor bemiddeling wenden tot de vrijwilligerscoördina-
tor. Wanneer deze geen bevredigende oplossing kan bieden 
kan men zich wenden tot de directeur. Deze zal een beslis-
sing nemen die voor alle partijen bindend is.

• Elke vrijwilliger krijgt bij de receptie een gratis exemplaar 
van het huisblad ‘t Bosblâedje. 

Afspraken
Wij vinden het vanzelfsprekend dat alles goed geregeld is 
voor onze vrijwilligers. Dit is in het belang van de vrijwilligers, 
onze bewoners en ons Zorgcentrum. 

We maken een duidelijk onderscheid tussen vrijwilligers en 
betaalde beroepskrachten. Vrijwilligerswerk is weliswaar on-
verplicht maar niet vrijblijvend. Daarom worden er afspraken 
gemaakt die we vastleggen in de samenwerkingsovereen-
komst.

Daarnaast zijn er ook algemene zaken die voor alle vrijwilli-
gers van toepassing zijn.
• Voor alle vrijwilligers die bij de vrijwilligersorganisatie van 

Zorgcentrum Beek & Bos zijn aangesloten is een aan-
sprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering 
afgesloten.
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Zorgcentrum Beek & Bos
L’Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
t. (0475) 39 17 00
e. info@beekenbos.nl 
i. www.beekenbos.nl  

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilligers-
werk bij  Zorgcentrum Beek & Bos kunt
u contact met ons opnemen. U belt: 
(0475) 39 17 00 en wij staan u graag 
persoonlijk te woord. Of u kijkt op onze 
website: www.beekenbos.nl



Uw profiel
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij Zorgcentrum 
Beek & Bos en herkent u zichzelf in de onderstaande 
eigenschappen? Dan is vrijwilligerswerk vast iets voor u!
• enthousiast
• makkelijk in de omgang met oudere mensen
• inlevingsvermogen
• stabiele persoonlijkheid
• goede communicatieve vaardigheden
• verstaat het Limburgs dialect

Vacatures en aanmelden als vrijwilliger
Regelmatig hebben wij diverse  vacatures  voor  vrijwilligers. 
Deze  plaatsen wij op onze website www.beekenbos.nl/
vacatures-vrijwilligers. Heeft u interesse dan kunt u vanaf de 

Vrijwilliger bij Zorgcentrum 
Beek & Bos

Bij Beek & Bos zijn zo’n 150 vrijwilligers actief. Zij zijn niet weg te denken uit 
onze organisatie! Wij waarderen het enorm wanneer ú die extra zorg aan onze 
bewoners wilt geven. Juist uw persoonlijke aandacht is van onschatbare waarde. 
U levert daarmee een grote bijdrage aan het welzijn van onze bewoners.  
Is vrijwilligerswerk ook iets voor u?

Tevredenheid en voldoening
Wij koesteren onze vrijwilligers. Daarom vinden wij het ook 
heel belangrijk dat u zich prettig voelt bij Beek & Bos. Jaar-
lijks organiseren wij een vrijwilligersavond uit dankbaarheid 
voor uw inzet. Dit is altijd een hele gezellige avond waarop wij 
onze vrijwilligers graag in de watten leggen. 

Middels een vragenlijst peilen wij iedere twee jaar de tevre-
denheid van onze vrijwilligers. We zijn er trots op te mogen 
concluderen dat onze vrijwilligers heel tevreden zijn en veel 
voldoening uit het vrijwilligerswerk halen. Veel vrijwilligers 
zien hun bijdrage als een zinvolle tijdsbesteding en willen 
graag andere mensen helpen. Vrijwilligers die jaren en jaren 
bij ons meedraaien zijn eerder regel dan uitzondering.  

Wat kunt u als vrijwilliger doen?
Er is binnen Beek & Bos heel veel mogelijk voor vrij-
willigers. Samen met u bekijken wij wat uw en  onze 
wensen zijn. Om u een indruk te geven ziet u hier 
diverse vrijwilligerstaken:

• ondersteunen bij activiteiten
• samen praten/luisteren
• krant doornemen 
• fietsen op rolstoel- of duofiets
• ondersteunen bij de maaltijd
• gastvrouw of gastheer zijn in het restaurant
• verzorgen decoratie van diverse gemeenschappelijke 

ruimtes

Zorgcentrum Beek & Bos

website direct op een vacature reageren. Voor meer informa-
tie of om u aan te melden kunt u ook bellen met onze vrijwil-
ligerscoördinator  via telefoonnummer: (0475) 39 17 00.

Vrijwilligerscoördinator
De begeleiding van de vrijwilligers bij Beek & Bos is in han-
den van de vrijwilligerscoördinator. Als u zich aanmeldt als 
vrijwilliger wordt u uitgenodigd voor een gesprek. De coör-
dinator gaat na voor welke taken u waarschijnlijk het meest 
geschikt bent. Als u als vrijwilliger bij Beek & Bos aan de slag 
gaat, start u met een proefperiode. Aan het eind van deze 
periode vindt er een evaluatiegesprek plaats. Zijn we samen 
tevreden over de samenwerking, dan wordt er een overeen-
komst getekend.

Zorgcentrum Beek & Bos

Regelmatig 
hebben wij diverse  

vacatures voor 
vrijwilligers. 

“De warme maaltijd is belangrijk 
maar nog meer het dagelijks

terugkerend contact.”

Nellie Jansen, Gastvrouw restaurant


