
het gevoel van samen

Vrijwilligerswerk 
bij Archipel

Werken als vrijwilliger: 
een belangrijke rol bij het 
welzijn van onze cliënten



Persoonlijke benadering
Bij Archipel is altijd ruimte voor 
een persoonlijke benadering. Ook 
voor vrijwilligers. Zo'n 1.200 
vrijwilligers leveren een belang-
rijke bijdrage aan de zorg en 
welzijn van onze cliënten. Om alles 
goed te laten verlopen, zijn er 
uiteraard regels en procedures 
nodig. Maar ook hiervoor geldt dat 
dit in een zeer informele sfeer 
plaats vindt. De balans tussen uw 
wensen en beschikbare tijd en de 
inhoud van het vrijwilligerswerk 
staan altijd centraal. Hier krijgt u 
veel waardering voor terug.
Er zijn veel vormen van vrijwilli-
gerswerk dat u binnen uw eigen 
interesse en/of vaardigheid 
werkzaam kan zijn op één van onze 
locaties of bij cliënten thuis.
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Als vrijwilliger werken bij Archipel betekent op een 
informele manier een belangrijke bijdrage leveren aan 
zorg. Zorg voor en met mensen, waar 'het gevoel van 
samen' door aandacht en betrokkenheid voor cliënten, 
collega’s én vrijwilligers uit elk detail spreken.

Archipel kan niet zonder haar

vrijwilligers!



Om u een idee te geven waar we 
hulp bij kunnen gebruiken, zijn de 
werkzaamheden verdeeld per-
soonlijke hulp en hulp bij onder-
steunende diensten.

Persoonlijke hulp
Onder persoonlijke hulp valt alle 
hulp waarbij direct contact is met 
de cliënt.

- Gastvrouw of - heer in de woonsi-
tuatie: u helpt bij het
serveren van maaltijden en het 
schenken van koffie en thee, of
u maakt een praatje met de 
cliënten;

- Bezoekvrijwilliger: u gaat op 
bezoek bij een cliënt. De invulling 

van de tijd is afhankelijk van zijn of 
haar interesse en mogelijkheden;

- Vrijwilliger bij een activiteit: u 
kunt op een ontspannen manier 
een handje helpen bij de diverse 
activiteiten die worden georgani-
seerd voor onze cliënten, bijvoor-
beeld rock&roll dansen, voorlees-
groepen of luisteren naar klassieke 
muziek. 

Hulp bij ondersteunende diensten
Hulp bij ondersteunende diensten 
zorgt ervoor dat de persoonlijke 
dienstverlening kan worden 
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan 
zijn ondersteunen in de restau-
rants op locatie en cliëntenvervoer 
en assisteren bij kleine klusjes.

Mogelijkheden bij cliënten thuis
Mensen willen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. Archipel biedt 
deze mogelijkheid. Dat is wel zo 
prettig, maar leidt ook tot nieuwe 
zorgvragen. Er is altijd vraag naar 
vrijwillige hulp (bij mensen thuis) 
op het gebied van wonen, begelei-
ding en vrijetijdsbesteding.

Deze vraag kan zowel voor langere 
als voor korte termijn worden 
opgevangen door de inzet van een 
gemotiveerde vrijwilliger!
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Archipel biedt een combinatie van zorg, 

welzijn en wonen die onze cliënten in staat 

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten 

op de manier die zij kiezen. We hebben een 

breed aanbod aan zorgvormen en zijn 

specialisten in de zorg voor bijzondere 

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen 

door de zorg van onze medewerkers en 

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf 

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf 

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

het gevoel van samen

Archipel 

Centrale coördinator vrijwilligerswerk 

t 040 265 48 00 

hrm@archipelzorggroep.nl 

www.archipelzorggroep.nl 

Kortom, voor iedereen ligt er wel 
een nuttige taak te wachten bij 
Archipel. Uw hulp is meer dan 
welkom!

Als vrijwilliger bij Archipel krijgt u 
een goede introductie en begelei-
ding op de werkvloer. Uiteraard 
kunt u als vrijwilliger een reiskos-
tenvergoeding ontvangen en bent 
u verzekerd. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over vrijwilli-
gerswerk bij Archipel? Elke locatie 
heeft een eigen coördinator 
vrijwilligerswerk. Als u contact 
opneemt met de locatie, kunt u 
een afspraak maken voor een 
kennismakingsgesprek. U kunt ook 
contact opnemen via telefoonnum-
mer 040 265 48 00 of hrm@
archipelzorggroep.nl. Kijk op
www.archipelzorggroep.nl voor 
actuele vrijwilligersvacatures.


