
Vrijwilliger 
bij Zorgbalans 

Iets voor u?

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is



Iets doen voor een ander?
Je talent of hobby delen?
Mensen ontmoeten en samenwerken?
Werkervaring opdoen?

Word vrijwilliger bij Zorgbalans!
Vrijwilliger zijn bij Zorgbalans kan op 1001 verschillende manieren: wat u 
doet, wanneer, met wie of hoe vaak is afhankelijk van uw wensen. Heeft u 
wekelijks, maandelijks of slechts af en toe een paar uurtjes over? En wilt  
u graag iets betekenen voor onze bewoners of deelnemers? Dan kijken  
we graag samen met u hoe vrijwilligerswerk in uw leven past. 



Wat wilt u doen?
Houdt u van knutselen? Kunt u goed 
timmeren? Bent u dol op wandelen? 
Of heeft u een andere kwaliteit of 
talent? Laat ons weten wat u graag 
doet en we zoeken samen passend 
vrijwilligerswerk. Ook kunt u zich op-
geven voor een van de activiteiten die 
regelmatig plaatsvinden:

n Wandelen
n Spelletjesmiddag begeleiden
n Helpen bij ontbijt of lunch
n Koken met bewoners
n Helpen bij optredens
n Tuinieren
n Knutselen
n Dansen
n Gastvrouw/gastheer
n  Gewoon een goed gesprek
n  Hulp bij de technische dienst
n  Meewerken in het restaurant

Wie zoeken we?
We hebben altijd plek voor enthou- 
siaste mensen die onze bewoners 
of cliënten een mooi moment willen 
geven. Leeftijd en achtergrond maken 
niet uit. Motivatie, betrokkenheid en 
de wil om iets voor een ander te  
betekenen zijn het belangrijkst.

Over Zorgbalans
Zorgbalans heeft woonzorglocaties 
verspreid over Velsen, IJmuiden,  
Haarlem, Heemstede en Hillegom.  
Elk huis heeft zijn eigen identiteit  
en bewoners met een andere achter-
grond. Daarnaast heeft Zorgbalans 
ontmoetingscentra waar mensen  
met dementie overdag naar toe  
komen voor diverse activiteiten en  
zijn er in de hele regio thuiszorgteams 
van Zorgbalans actief. 

“Het belangrijkste 
is dat de bewoners 
genieten en dat  
je het zelf ook  
heel leuk hebt”

“Van tevoren had ik niet gedacht dat 
ik het vrijwilligerswerk zo vol overgave 
zou doen. Ik had ook geen goed beeld 
van de doelgroep, dus ik heb het op 
me af laten komen. Dat is me absoluut 
geen moment tegengevallen. Ik vind 
de discussies erg boeiend en de 
gesprekken met de deelnemers van het 
ontmoetingscentrum erg leuk. Ook de 
samenwerking met het vaste team is 
plezierig. Zij zijn ontzettend openhartig 
en zijn blij als je er weer bent. Hun 
enthousiasme raakt zelfs mijn vrouw. Zij 
is nu ook betrokken en valt soms in als 
ik niet kan. Of ze bakt iets lekkers voor 
de hele groep.”

Hans Nijboer, vrijwilliger bij 
Ontmoetingscentrum Zandstroom



Wat bieden we u?
Vrijwilligers zijn heel belangrijk  
voor het welzijn van onze bewoners 
of cliënten, ze zorgen voor net dat 
beetje extra plezier en aandacht. We 
maken u daarom graag onderdeel 
van onze organisatie en zorgen voor 
professionele begeleiding. Daarnaast 
bieden we trainingen, nieuwsbrieven, 
uitjes en een kerstpakket.  

Maar belangrijker nog is de  
mogelijkheid om interessant  
en dankbaar werk te doen en  
het fijne contact met cliënten  
en vrijwilligers onderling.

“Ik hoop dat  
iemand dit later  
ook voor mij doet”

“Tijdens een sabbatical had ik 
eindelijk tijd voor vrijwilligerswerk 
en kwam ik bij Zuiderhout terecht. 
Ik vind het bijzonder dat ik op deze 
manier een heel nieuwe omgeving 
leer kennen. Ik dacht niet dat ik de 
ouderenzorg zo leuk zou vinden, 
maar de vrijwilligerscoördinator is een 
onwijs leuk mens en weet me enorm te 
enthousiasmeren.
Vrijwilligerswerk is niet alleen voor 
ouderen weggelegd. Ben je jong 
en kun je tijd vrijmaken, dan is 
vrijwilligerswerk absoluut interessant. 
Haal jezelf uit de ratrace en kijk eens 
om je heen. Van dit werk kun je zoveel 
leren! Je komt op een ander niveau 
binnen dan bij een baan. Natuurlijk is 
vrijwilligerswerk niet vrijblijvend, maar 
er zijn minder verwachtingen. Je kunt 
uitproberen, ontdekken.”

Mira Prpic, vrijwilliger en  
redactielid bij Zuiderhout



Interesse?
Is vrijwilligerswerk wellicht iets voor u? 
Heeft u een hobby die u kunt delen 
met onze bewoners of cliënten? Wilt 
u een keer met ons in gesprek of een 
keer kijken wat vrijwilligerswerk bij 
ons inhoudt? We horen het graag! 

Voor meer informatie kunt u  
contact met ons opnemen via  
vrijwilligerswerk@zorgbalans.nl  
of bel 023 – 8 918 918. 

Meer informatie over vrijwilligerswerk 
bij Zorgbalans en de contactgegevens 
van elke locatie vindt u op  
www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl

“Een heerlijke  
afwisseling om 
met mensen bezig 
te zijn, naast mijn 
werk als belasting-
consulent”



www.zorgbalans.nl

Zorgbalans
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
T 023 - 8 918 918

Zorgbalans
Zorgbalans is een grote zorgorganisatie 
en een van de grootste werkgevers in 
de regio Kennemerland en Zuid-Holland 
Noord. Wij ondersteunen mensen met 
een zorgbehoefte om zo lang mogelijk 
en op eigen wijze vorm en inhoud te 
geven aan hun leven. 

Met 2700 professionele medewerkers 
en 900 vrijwilligers bieden wij tijdelijke 
en langdurige verzorging, verpleging, 
hulp bij het huishouden, behandeling, 
revalidatie en begeleiding bij dementie. 
Dat doen we bij mensen thuis, in onze 
ontmoetingscentra en woonzorglocaties. 
Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, 
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en 
Zandvoort tot in Hillegom.

“Ik voel me echt 
een onderdeel 
van het team”
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