
 

 
 

Wilt u bijdrage leveren op het gebied van ondersteuning bij levensvragen                                                      
en zingeving aan enkele bewoners, ongeacht hun levensbeschouwing?                                               

Bent u bereid om samen over betekenisvolle zaken te praten? 
Meld u zich dan aan als vrijwilliger!  

Bezoek vrijwilliger bij levensvragen 
Voor locatie Bruggerbosch zoeken wij een vrijwilliger die bewoners ondersteunt in het zoeken en 
vinden van betekenis in het nu, het verleden of de toekomst. 

Wat gaat u doen? 
- bewoners bezoeken op hun eigen kamer;      
- met bewoners in gesprek gaan; 
- bewoners gezelschap houden. 

Wie bent u? 
Wij zoeken een vriendelijke, hulpvaardige vrijwilliger die graag omgaat met onze bewoners en:  

- luistert met aandacht en respect; 
- interesse heeft in zijn/haar gesprekspartner; 
- plezier beleeft aan de omgang met ouderen; 
- geduld, tact en inlevingsvermogen bezit; 
- voldoende sociale vaardigheden bezit  om zichzelf te introduceren; een gesprek kan 

voeren, kan luisteren en op een respectvolle wijze ouderen benadert; 
- gaat altijd zorgvuldig om met wat hij/zij ziet en hoort; 
- afspraken nakomt, men moet op de vrijwilliger kunnen rekenen; 
- er verzorgd uitziet; 
- zelfstandig kan werken. 

Liberein en haar vrijwilligers  
Wij maken dankbaar gebruik van de bereidheid van vrijwilligers die hun tijd belangeloos 
beschikbaar stellen voor extra zorg en welzijn voor de bewoners. Wij bieden u een enthousiaste, 
collegiale en professionele werksfeer en werkomgeving. Wij vragen u om een Verklaring Omtrent 
Gedrag. Wij verzorgen de aanvraag en betalen de kosten hiervoor. 

Begeleiding 
Het is een zelfstandige activiteit. U wordt ingewerkt door een medewerker geestelijke verzorging. 
Na ongeveer 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats.  
 
Werktijden  
De activiteit is afhankelijk van de wens van de bewoners en u. Dit bepalen we in overleg.  
 
Meer weten of direct reageren ?  
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de vrijwilligerscoördinatoren;                           
Petra Hofhuis via telefoonnummer 06-14975569 of Rien ten Thij via telefoonnummer                        
06-23916910 of per e-mail: vrijwilligerswerk@liberein.nl  

U kunt zich ook direct online aanmelden via onze website www.liberein.nl 
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