
 

Wij zijn op zoek naar vrijwillige gastheren/gastvrouwen 

Wonen met Zorg 

  

Als gastvrouw/gastheer vragen wij van u het zorgpersoneel in de ochtend te ondersteunen bij het 

verzorgen van het ontbijt, een praatje maken met de cliënt, een kopje koffie/thee schenken en 

andere zaken waar een cliënt behoefte aan heeft.  

 

Dit kan variëren van iets individueels met een cliënt zoals wandelen of gezamenlijk de krant 

voorlezen, een spelletje doen, bloemen op de vaas zetten, etc. iets anders waar u goed in bent, en 

wat u leuk vindt om te doen. 

 

Tussen de middag zorgt u samen met de cliënt voor de lunch. Ook tijdens avondeten kan er hulp 

geboden worden. Ronddelen, klaarzetten, etc.  

 

Gedurende de dag is bekend waar de cliënt behoefte aan heeft. Samen met het team kent u de 

cliënten goed en overlegt u welke werkzaamheden gedaan kunnen worden.  

 

Binnen de afdeling Wonen met Zorg wonen oudere cliënten met lichamelijke problematiek, ieder 

met zijn/haar eigen verhaal en eigen bijzonderheden. De begeleiding en benadering wordt 

afgestemd op de cliënt. Het ritme en de wens van de cliënt is bepalend voor hoe de dag loopt. Wij 

passen ons hierop aan. Het is van groot belang dat u affiniteit heeft met deze cliënten. Ook stellen 

wij het zeer op prijs dat u de zorgvisie van de WZU Veluwe van harte onderschrijft. 

 

Als vrijwillige gastvrouw/heer komt u bij oudere cliënten  te “werken” die door lichamelijke 

problemen, specifieke hulp en ondersteuning vragen. Iedere cliënt is anders en heeft zijn eigen 

specifieke wensen en behoeften. Aandacht op individueel niveau is van groot belang.   

De tijden zijn in overleg vast te stellen. Het liefst werken we in vaste blokjes, iedere week in een 

vast schema. Graag doen we dit alles in goed overleg met u. 

 

U werkt nauw samen met het team op Wonen met Zorg. 1 teamlid is ook uw aanspreekpunt. De 

teams zijn klein en collegiaal, wij werken en denken samen en willen het beste voor de cliënten. 

Samen met het team wordt u de mogelijkheid geboden scholing, workshops etc. te volgen. 
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