Vacatures voor vrijwilligers (onder voorbehoud)
locatie Nieuwe Parklaan 58
Gastvrouw of -heer op verpleegafdeling somatiek
Je geeft aandacht aan bewoners van het Rudolf Steiner Verpleeghuis (leeftijd: 70-100 jaar). Je
maakt een praatje op de afdeling, houdt bewoners gezelschap, gaat een stukje wandelen, of je
kunt een spelletje doen of voorlezen op de afdeling. Je vindt het leuk met ouderen (leeftijd: 70100 jaar) om te gaan. Je bent geduldig. Je kunt zelfstandig functioneren. Werktijden: in overleg.
Buddy individueel
Sommige bewoners van Rudolf Steiner Zorg hebben geen familie, vrienden of kennissen die
langs kunnen komen. Je vindt het leuk om een specifieke bewoner in een dergelijke situatie
regelmatig te bezoeken. Je maakt een praatje, gaat een stukje wandelen, of drinkt samen een
kopje koffie. Het gaat er eigenlijk om dat je er gewoon bent voor de bewoner die aan jou is
gekoppeld! Je bent geduldig, zelfstandig en kunt goed overweg met ouderen (leeftijd: 70-100
jaar). Je bepaalt zelf de bezoekdagen in overleg met de bewoner. Continuïteit is erg belangrijk.
Werktijden: in overleg.
Activiteitenbegeleider
De activiteitenbegeleiding van Rudolf Steiner Zorg houdt de bewoners (leeftijd: 70-100 jaar)
actief en aangenaam bezig. Vrijwilligers helpen mee. Je haalt bewoners (in een rolstoel), brengt
ze naar de activiteitenruimte en deelt koffie of thee uit. Daarnaast help je mee met
groepsactiviteiten zoals voorlezen, spel, muziek of iets creatiefs. Na afloop breng je de bewoners
weer terug. Een activiteitengroep bestaat uit 8-10 somatische bewoners. Je vindt het leuk om iets
met ouderen te doen. Je bent actief, creatief en kunt goed communiceren. Je spreekt luid en
duidelijk Nederlands. Je bent in staat rolstoelen te duwen. Werktijden: in overleg
Activiteitenbegeleider dagbesteding Duinhuis
Ondersteunen van dagbesteding. Zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten.
De activiteitenbegeleiding houd je de bewoners (leeftijd: 70-100 jaar) actief en aangenaam bezig.
Je helpt mee met groepsactiviteiten zoals voorlezen, spel, muziek of iets creatiefs. Je vindt het
leuk om iets met ouderen te doen. Je bent actief, creatief en kunt goed communiceren. Je spreekt
luid en duidelijk Nederlands. Werktijden: dagelijks van 10 - 15.30 uur.
Chauffeur om de bus te rijden
Heb jij ervaring om met een rolstoelbus te rijden en vind je dit ook leuk om te doen? Wij halen
en brengen dagelijks onze cliënten van de dagbesteding thuis op en brengen ze weer thuis.
Hiervoor zoeken we chauffeurs die goed met mensen met een beperking kunnen omgaan.
Lijkt je dit een uitdaging? Je bent van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

locatie: Medemblikstraat

Maaltijdhulp op verpleegafdeling psychogeriatrie
Sommige bewoners van Rudolf Steiner Zorg, aan de Medemblikstraat, hebben hulp nodig met
het warme eten (12:30-14:00). Vrijwilligers helpen de beroepskrachten hierbij. Je helpt bewoners
op de psychogeriatrische afdeling (dementerenden), in de afdelingshuiskamer of aan bed. Ook
voor en na de maaltijd ben je van harte welkom om bewoners gezelschap te houden en aandacht
te geven. Je vindt het leuk met ouderen (leeftijd: 70-100 jaar) om te gaan. Je bent geduldig. Je
kunt minimaal een keer per week komen. Je staat niet onder begeleiding. Werktijden: in overleg.
Gastvrouw of -heer op verpleegafdeling
Je geeft aandacht aan bewoners (leeftijd: 70-100 jaar). Je maakt een praatje op de afdeling, houdt
bewoners gezelschap, gaat een stukje wandelen, of je kunt een spelletje doen of voorlezen op de
afdeling. Je vindt het leuk met ouderen om te gaan. Je bent geduldig. Je kunt zelfstandig
functioneren. Werktijden: in overleg.
Activiteitenbegeleider m/v
De activiteitenbegeleiding van Rudolf Steiner Zorg houdt de bewoners (leeftijd: 70-100 jaar)
actief en aangenaam bezig. Vrijwilligers helpen mee. Je haalt bewoners (in een rolstoel), brengt
ze naar de activiteitenruimte en deelt koffie of thee uit. Daarnaast help je mee met
groepsactiviteiten zoals voorlezen, spel, muziek of iets creatiefs. Na afloop breng je de bewoners
weer terug. Een activiteitengroep bestaat uit 8-10 psychogeriatrische bewoners. Je vindt het leuk
om iets met ouderen te doen. Je bent actief, creatief en kunt goed communiceren. Je spreekt luid
en duidelijk Nederlands. Je bent in staat rolstoelen te duwen. Werktijden: in overleg.
Buddy
Sommige bewoners van Rudolf Steiner Zorg hebben geen familie, vrienden of kennissen die
langs kunnen komen. Je vindt het leuk om een specifieke bewoner in een dergelijke situatie
regelmatig te bezoeken. Je maakt een praatje, gaat een stukje wandelen, of drinkt samen een
kopje koffie. Het gaat er eigenlijk om dat je er gewoon bent voor de bewoner die aan jou is
gekoppeld! Je bent geduldig, zelfstandig en kunt goed overweg met ouderen (leeftijd: 70-100
jaar). Je bepaalt zelf de bezoekdagen in overleg met de bewoner. Continuïteit is erg belangrijk.
Werktijden: in overleg.

locatie Rusthoekstraat 40
Begeleider van mensen met een verstandelijke beperking
Rudolf Steiner Zorg biedt kleinschalig wonen voor 12 mensen met een verstandelijke beperking
in woonhuis Artaban aan de Rusthoekstraat. De bewoners worden begeleid in de sociale en
individuele ontwikkeling. Als maatje doe je leuke activiteiten in groepsverband of met een
bewoner die bij je past, zoals wandelen, winkelen, koken, koffie drinken, boodschappen doen,
fietsen met de tandem, op bezoek gaan enz. Er is voldoende ruimte voor eigen iniciatief! Je vindt
het leuk om te gaan met mensen met een verstandelijke beperking (leeftijd: 24-71 jaar). Je bent
actief, creatief en kunt goed communiceren. Je kunt zelfstandig functioneren. Werktijden: in

overleg.
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