VACATURE VRIJWILLIGERSWERK
Duovrijwilliger in café
Zorggroep Orion staat voor mensgerichte, kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg. Elke
dag rekenen we op de enthousiaste inzet van ruim 280 vrijwilligers. Zonder hen zouden we
onze mensgerichte zorg en activiteiten nooit kunnen realiseren. Dank aan ieder van hen!
Maak jij mee het verschil?

Jouw vrijwilligersprofiel
Je hebt een hart voor mensen en wil iets betekenen voor hen. Wel, je kan twee vliegen in één
klap slaan. Je zet je graag in voor de mensgerichte zorg voor senioren en je bent actief in de
buurt van een vrijwilliger met een ondersteuningsvraag. Heel specifiek zoeken we een partner
voor een dame met lichte psychische problematiek.
Belangrijk is dat je een positief iemand bent met een luisterend oor en dat je iemand kan
meenemen in het uitvoeren van vrijwilligerstaken.

Taak als duovrijwilliger
Concreet vragen we aan jou om mee te draaien in de café De Schoor en dit samen te doen
met een vrijwilliger die wat extra begeleiding nodig heeft. Je wordt als ‘maatje’ gekoppeld
aan een vrijwilliger met een ondersteuningsvraag. Jouw maatje, de andere vrijwilliger, kan
persoonlijk groeien in verschillende vaardigheden. Samen met jou gaan we heel specifiek op
zoek naar én een toffe taak én een vrijwilliger waarmee je een klik hebt. Uiteraard zorgen we er
voor dat er regelmatig reflectie momenten zijn zodat je zeker ook goed voor jezelf zorgt.

Vaardigheden







Empathie in het begeleiden
Integriteit
Actief luisteren
Je eigen grenzen kennen
Wil tot samenwerken
Je hebt eventueel voeling met dementerende (optioneel)

Tijdsinvestering
Eén namiddag in de week.

Wij bieden jou
De dankbaarheid met een brede glimlach van de bewoner. Een professionele ondersteuning in
een aangename sfeer en bovendien word je lid van een uitgebreide en enthousiaste
vrijwilligersgroep. We bieden je uiteraard een vrijwilligersverzekering aan en regelmatig een
oprecht dankjewel.

Wie en wat is lokaal dienstencentrum De Schoor?
De Schoor opende is een lokaal dienstencentrum die de deuren opende op 1 augustus 2019. Een
‘schoor’ is een bouwterm voor een steunbalk in een bouwwerk. Een mooie symboliek voor een
lokaal dienstencentrum dat een houvast wil bieden aan de buurt en zijn bewoners.
Het is een plaats waar je binnen kan vallen om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of een
warme maaltijd. Bij zorg- en welzijnsvragen zoeken de medewerkers samen met jou naar
antwoorden. Via een bruisende vrijwilligerswerking is De Schoor een plek in de buurt waar veel
voor en door elkaar gebeurt. Kortom, er is veel te doen, maar je kan er ook gewoon 'zijn'.
Hier meer info en sfeerbeelden van De Schoor.

Contactpersoon
Ik kijk er erg naar uit je te ontmoeten. Aarzel niet om me vrijblijvend te contacteren.
Vrijwilligerscoördinator Erica Baeck Erica.baeck@zorggroep-orion.be

