
BrabantZorg, met aandacht

Meer weten?
Wilt u als vrijwilliger bij BrabantZorg aan de slag, of heeft u na het lezen 
van deze informatie nog vragen? 

Kom eens langs bij een van onze locaties. 
Kijk op onze website www.brabantzorg.eu voor een locatie bij u in de buurt. 

Vrijwilligers



Cliënten en medewerkers rekenen namelijk wel op uw aanwezigheid en inzet. 
In het vrijwilligerswerk levert u een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 
van leven van onze cliënten. U geeft cliënten praktische en soms ook 
emotionele steun. In goed overleg probeert BrabantZorg uw wensen, 
de vragen van de cliënten en de mogelijkheden daarin zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. Vooraf worden in overleg duidelijke afspraken 
gemaakt over de inhoud van het vrijwilligerswerk, de tijden waarop u dat 
doet en de begeleiding. Elke locatie heeft een aanspreekpunt voor de 
vrijwilligers. 

Wat biedt BrabantZorg?
BrabantZorg biedt een grote diversiteit aan vrijwillige werkzaamheden. 
Vrijwilligerswerk kunt u uitvoeren van enkele uren per maand tot enkele 
uren per week. De momenten waarop u dat doet, worden in overleg 
afgesproken. Het is ook mogelijk om een bijdrage te leveren aan korte, 
afgebakende projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mede-organiseren 
van een vakantie voor cliënten. 

BrabantZorg biedt vrijwilligers ruimte om mee te denken en te praten over 
het vrijwilligerswerk. Omdat we u en onze cliënten serieus nemen, zorgen 
wij voor deskundigheidsbevordering als dat gewenst is. Dit kan variëren 
van themabijeenkomsten tot deelname aan een cursus, bijvoorbeeld over 
belevingsgerichte zorg, klantgericht werken of hoe u kunt omgaan met 
dementerende mensen. 

BrabantZorg vergoedt desgewenst uw reiskosten en zorgt ervoor dat 
u, tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk, verzekerd bent tegen 
ongevallen en aansprakelijkheid.

Voor iedereen…
BrabantZorg hecht veel waarde aan een gevarieerde opbouw van het 
personeelsbestand en de vrijwilligers. Dat betekent dat jong en oud van 
harte welkom zijn. 

Voor scholieren is het mogelijk om vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld 
in de vorm van een maatschappelijke stage. Ook kan er in overleg worden 
gekeken naar de inzet van lichamelijk en verstandelijk beperkten. Bent u 
mantelzorger van een van onze cliënten, dan kunt u deze zorg combineren 
met vrijwilligerswerk.

Samen met een cliënt een wandeling door het dorp maken, fietsen naar 
de markt, een praatje maken, maar ook de redactie voeren van een 
kabelkrant of gastvrouw zijn in het restaurant. Zomaar wat voorbeelden 
van activiteiten die door vrijwilligers van BrabantZorg worden uitgevoerd. 
Vrijwilligerswerk is dankbaar werk en betekent veel voor onze cliënten. 
Voor iedereen die zich wil inzetten, is er een passende activiteit!   

Wie is BrabantZorg?
BrabantZorg biedt zorg, wonen en welzijn in de regio’s Oss, Uden, Veghel, 
’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Zorg en ondersteuning bieden 
tijdens het ouder worden is de kern van ons werk. Aandacht, keuze en 
gemak zijn hierbij de sleutelwoorden. Iedereen is uniek en daar stemmen 
we de zorg op af, met veel persoonlijke aandacht en dichtbij.

Vele vrijwilligers maken zich samen met de medewerkers sterk om in 
de behoefte van cliënten te kunnen voorzien. Mede door de inzet van 
vrijwilligers zijn we in staat om het doel te bereiken dat BrabantZorg voor 
ogen heeft; het leven van onze cliënten zo aangenaam mogelijk maken.

Wat houdt vrijwilligerswerk in?
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welzijn van cliënten. Wij vragen van de 
vrijwilligers betrokkenheid en een goed inlevingsvermogen. Als vrijwilliger 
bij BrabantZorg verricht u werkzaamheden die bij u passen, alleen staat er 
geen betaling tegenover. Vrijwilligerswerk is werk waaraan u zich vrijwillig 
verbindt. Toch wil dat niet zeggen dat vrijwilligerswerk vrijblijvend is. 


