
Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers 
voor de vacatures!

Vrijwilligers maken het 
verschil voor de bewoners 
van Vilente.

Wil jij ook iets extra’s 
betekenen voor een ander?



Als vrijwilliger geef je kleur 
aan de dag.

De bijdrage van vrijwilligers is voor Vilente 
van onschatbare waarde. Mede door de inzet 
van vrijwilligers vinden er veel activiteiten 
plaats. Als vrijwilliger geef je kleur aan de 
dag en zorg je voor net dat beetje extra 
aandacht voor de bewoners.

Samen een wandeling maken, even naar 
de markt bijvoorbeeld. Een gesprek 
voeren, of een vaste activiteit verzorgen 
in de huiskamer, zoals koffie drinken met 
een aantal bewoners en hen een gezellige 
morgen, middag of avond bezorgen. 
Misschien komt er een bordspel op tafel en 
help je nog om de tafel te dekken. Zomaar 
wat voorbeelden van vrijwilligerswerk 
bij Vilente. Maar ook buiten de woning 
kan je als vrijwilliger bij ons aan de slag. 
Bijvoorbeeld met lichte tuinwerkzaamheden 
zoals het onderhouden van bloembakken. 

Over Vilente
Met verpleging en verzorging aan huis en 
wonen met zorg in onze acht woonzorgcentra 
is zorg van Vilente altijd dichtbij. Vilente 
biedt zorg en diensten in de gemeenten Ede, 
Wageningen en Renkum.

Mensgerichte zorg
Heb je weleens gehoord van Planetree? Dat 
is een zorgvisie waarbij mensgerichte zorg 
en welbevinden centraal staat. Vilente heeft 
Planetree een aantal jaar geleden omarmd. 
Het helpt ons te werken aan betere zorg, 
een helende omgeving en een gezonde 
organisatie waarbinnen iedere medewerker 
zorgverlener is. 

Bij alles stellen wij onszelf de vraag: 
wordt onze cliënt er beter van? In 2015 
mocht Vilente de Planetree Award voor 
mensgerichte zorg in ontvangst nemen. 
Overigens staat voor ons niet alleen het 
welbevinden van cliënten centraal, maar ook 
dat van de medewerkers en vrijwilligers. We 
willen tenslotte graag dat jij je thuis voelt bij 
Vilente!



Frits Rietveld is 74 jaar jong en werkt al 
jaren als vrijwilliger in Pieter Pauw.  

Frits Rietveld (74) werkt al jaren als vrijwilliger in Pieter 
Pauw. “Mijn vrouw was al vrijwilliger in wat toen nog de 
Pauwenhof heette. Zij haalde mij 22 jaar geleden over om 
ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik ben toen begonnen 
als koster bij de zondagochtendkerkdiensten.” Op een 
gegeven moment kreeg Frits behoefte aan meer contact met 
de mensen. “Ik was op dat moment al met pensioen. Eén dag 
in de week ben ik toen begonnen op woning 4. Daar wonen 
ouderen met een complexe zorgvraag”, vertelt Frits. Hij helpt 
er iedere donderdag met het ontbijt en schenkt koffie. “Vaak 
ga ik er na de koffie even uit met de bewoners. 

Bijvoorbeeld naar de markt. We hebben inmiddels ons 
eigen stamcafé waar we wat gaan drinken.” Naast het werk 
op de woning verzorgt Frits ook de vogelkooi op de eerste 
verdieping. Heel belangrijk, want de bewoners genieten erg 
van de vogeltjes. 

Frits vindt de contacten met de bewoners en het 
verplegend personeel heel prettig. “Het is gezellig 
en voelt als een tweede huis. Het is heel fijn om een 
beetje aanspraak te hebben. Het mes snijdt aan 
twee kanten: de bewoner heeft plezier en zelf heb 
ik er ook veel lol aan. Het geeft mij voldoening, het 
is goed om naar elkaar om te kijken. Aan iedereen 
die twijfelt om vrijwilligswerk te doen zeg ik: loop 
eens een keertje mee!” 
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Yvonne van Dijk is 
teamleider zorg bij Pieter 
Pauw. “Een vrijwilliger 
brengt voor de bewoners 
iets extra’s naast de 
zorg en verpleging die ze 
dagelijks nodig hebben. 
Ze zorgen voor net dat 
beetje extra aandacht. 
Een praatje maken, koffie 
drinken, helpen bij het 
koken of een stukje gaan 
wandelen met een bewoner. 
Dat past allemaal binnen 
het vrijwilligerswerk in 
de woongroepen. Iedere 
bewoner heeft zijn eigen 
wensen en behoeften en 
wij proberen daar zoveel 
mogelijk aan te voldoen. Ik 
ben enorm blij met alle hulp 
die wij ontvangen van onze 
vrijwilligers!”
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Dilly van Snippenburg werd in 2016 gehuldigd 
voor 25 jaar vrijwilligerswerk bij Vilente. Ze kreeg 
een jubileumspeld en een mooie bos bloemen. 
Dilly startte met vrijwilligerswerk naast haar 
rol als mantelzorger in Pieter Pauw. Ze is altijd 
gebleven en werkt nu in het cafeetje. “Ik doe het 
met heel veel plezier. Het doet mij goed om de 
bewoners en familieleden te zien genieten van 
hun drankje en er even uit te zijn”, zegt Dilly. 

 Het doet mij goed om de 
bewoners en familieleden te 

zien genieten van hun drankje 
en er even uit te zijn

Samen op de scootmobiel

Na veertig dienstjaren besloot Paul Fonteijn 
om zijn vrije tijd in te zetten voor de oudere 
medemens. “Al meer dan drie jaar beleef 
ik veel plezier aan de ritjes die ik samen 
met bewoners van Het Beekdal maak op de 
duo-scootmobiel”, vertelt hij. “Vooral de 
gesprekjes en de lach op het gezicht van 
de bewoners doen mij goed. En natuurlijk 
de waardering die ik van de medewerkers 
krijg.”

Mevrouw Bunnig geniet op haar beurt erg 
van de ritjes die Paul met haar maakt. “Met 
Paul heb ik zo’n mazzel!”, zegt ze. “Ik heb 
plezier met hem en ik kom dankzij hem 
regelmatig buiten om een frisse neus te 
halen, heerlijk! En ik heb dan een gezellige 
middag. Wat wil een mens nog meer.”
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Hoe is het vrijwilligerswerk 
bij Vilente georganiseerd?

In alle drie gemeenten waar 
Vilente actief is, is een coördinator 
vrijwilligerswerk. Dat zijn 
medewerkers van Vilente. Zij 
stemmen vraag en aanbod van 
vrijwilligers op elkaar af, verzorgen 
de werving en selectie, organiseren 
themabijeenkomsten en houden 
contact met de contactpersonen 
op de locaties. Zij houden 
kennismakingsgesprekken met 
nieuwe vrijwilligers. Daarin 
bespreken zij wat vrijwilligers 
leuk vinden om te doen en wat 
hun talenten zijn. De afspraken 
die zij vervolgens met vrijwilligers 
voor de samenwerking maken, 
leggen zij vast in de ‘overeenkomst 
vrijwilligerswerk’. 

Als vrijwilliger ben je onderdeel 
van het team. Het team bestaat uit 
zorgmedewerkers, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Samen draag je zorg 
voor het welzijn en de zorg voor 
de bewoners. De teamleider 
geeft sturing aan de teams en 
is verantwoordelijk voor de 
begeleiding van de vrijwilligers 
in hun team. In ieder team is 
een aandachtsvelder, dat is 
een zorgmedewerker die jou 
als vrijwilliger persoonlijk 
begeleidt, jou introduceert, 
inwerkt en met jou evalueert.

Midden in de samenleving
Bij Vilente is er veel aandacht voor welzijn. 
In één van onze woonzorgcentra werken 
bijvoorbeeld jongeren met psychische of sociale 
problemen, in dit geval autisme, die nog niet 
in staat zijn om in een reguliere baan goed te 
functioneren.

De bewoners vinden dat mooi en stimuleren 
de jongeren. Ook wijkbewoners voelen zich 
betrokken bij Vilente. 

Themabijeenkomsten
Vilente biedt vrijwilligers goede ondersteuning 
bij hun waardevolle werk. Bijvoorbeeld door 
het aanbieden van themabijeenkomsten. 
Ook mantelzorgers nodigen we hiervoor 
uit. De bijeenkomsten staan in het teken 
van kennisverrijking en persoonlijke 
ontwikkeling. Thema’s zijn bijvoorbeeld 
‘Omgaan met dementie’, ‘Onbegrepen gedrag’ 
en ‘Samenwerking tussen vrijwilligers, 
mantelzorgers en medewerkers’. 



Kleinschalig wonen en 
vrijwilligerswerk

Kleinschalige woonvormen streven de 
situatie van thuis zoveel mogelijk na. 
Medewerkers en vrijwilligers van Vilente 
doen er alles aan om te zorgen dat bewoners 
zich zoveel mogelijk thuis voelen als zij bij 
ons komen wonen. 

Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers 
werken samen in teams rondom 8 a 10 
bewoners. Bewoners hebben een eigen 
appartement en kunnen samenkomen 
in de huiskamer. Hier wordt op steeds 
meer locaties samen, of in het bijzijn van 
de bewoners gekookt.  Ook worden hier 
activiteiten georganiseerd die aansluiten 
op de wensen, behoeften en mogelijkheden 
van de bewoners. Als vrijwilliger help je mee 
om het wonen in het woonzorgcentrum, 
in de woning of op de huiskamer nog 
plezieriger te maken. 

Marga is woon-zorgbegeleider en 
contactpersoon voor vrijwilligers 
op De Molenberg.

“Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel 
als het gaat om het bieden van welzijn 
aan onze bewoners”, vindt Marga. Zij is 
contactpersoon voor vrijwilligers van de 
woongroepen Tafelberg en Dennenkamp. 
“Onze vrijwilligers stellen hun vrije 
tijd beschikbaar om bijvoorbeeld de 
kerkvieringen te organiseren. Samen 
hebben we ook mogelijk gemaakt dat 
de bewoners en mantelzorgers van 
elke woongroep iedere zes weken uit 
eten kunnen gaan in het restaurant 
van De Molenberg. We zijn heel goed 
op elkaar afgestemd, een geolied team 
kan je wel zeggen!”. De vrijwilligers 
verzorgen ook verschillende activiteiten 
op de woongroepen. “Ze brengen vooral 
persoonlijke aandacht voor de bewoners. 
Ik waardeer hun inzet enorm.” Marga vindt 
haar band met vrijwilligers belangrijk en 
belt altijd even als één van de vrijwilligers 
jarig is. “Ik vraag dan ook gelijk of 
alles nog naar wens verloopt met het 
vrijwilligerswerk.”
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 “Ik wil iets voor een ander kunnen 
betekenen en zinvol bezig zijn.”

 “Ik wil ervaring opdoen in de 
ouderenzorg.”

 “Ik wil op een flexibele manier mijn 
talenten inzetten voor ouderen.”

 “Ik zoek een participatieplek als 
opstap naar betaald werk.”

Vrijwilligers vertellen 
waarom zij kiezen 

voor vrijwilligerswerk: 

Vrijwilligerswerk bij Vilente
 

Bij Vilente bieden we georganiseerd vrijwilligerswerk. Je betekent veel voor onze bewoners en ook 
voor onze medewerkers. Je zorgt voor net dat beetje extra aandacht voor de bewoners. Daar krijg 
je veel voor terug. Een lach op het gezicht van de bewoners, waardering van hun familie en van de 
medewerkers van Vilente. En omdat je onderdeel uitmaakt van het team, krijg je leuke contacten met 
jouw collega’s. 

Vilente biedt regelmatig themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over omgaan met dementie. Deze helpen 
jou in je vrijwilligerswerk. We bieden ook reiskostenvergoeding en het jaarlijkse waarderingsmoment. 
Vrijwilligerswerk kan je incidenteel doen, of op regelmatige basis. Zoals het bij jou het best past.



 

www.vilente.nl

Vilente
Postbus 8256 
6710 AG Ede
info@vilente.nl

Wil jij ook vrijwilliger worden bij Vilente? 

Bel 088 - 0321 321 of neem contact op met één van onze 
coördinatoren vrijwilligerswerk:

Gemeente Ede: Elien Bos | e.bos@vilente.nl
Gemeente Wageningen: Lorissa Vermeer | l.vermeer@vilente.nl

Gemeente Renkum: Roelie Jonk | r.jonk@vilente.nl

Kijk voor alle vrijwilligersvacatures op 
vwww.vilente.nl/vrijwilligerswerk


