
Vacatures vrijwilligers juli 2019
Wil je reageren, stuur dan een mail naar vrijwilligerswerk@rudolfsteinerzorg.nl

Technische man/vrouw.
Ben je technisch aangelegd? Dan zijn wij op zoek naar jou! Hou jij van klusjes doen en kun jij 
ook op technisch gebied een beetje uit de voeten? Wij hebben een technische dienst waarmee je 
samenwerkt. Lijkt jou dit leuk voor een aantal uurtjes per week?

Begeleider naar paardrijles.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger voor het begeleiden van een bewoner naar paardrijles op de 
zaterdagen. Vanaf 11.30 uur - 13.30 uur. Hou jij van paarden en kun jij goed omgaan met 
mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking? Dan ben jij de aangewezen persoon 
om ons team te versterken.

Wandelmaatje.
Voor onze ouderen en gehandicapten zijn wij op zoek naar wandelmaatjes. Individueel of op 
dinsdagochtend met de wandelclub.
Wandelen en bewegen is erg belangrijk voor onze doelgroep. Licht, buitenlucht en beweging 
zorgt voor vitaliteit voor jong en oud. Kun jij tijd vrijmaken voor onze ouderen?

Ondersteuning dagbesteding voor mensen met beginnende dementie.
Dagelijks worden onze deelnemers opgehaald in Den Haag om bij ons op het Duinhuis 
activiteiten met elkaar te doen. Zingen, gedichten, voorlezen, geheugenspelletjes,tekenen, 
schilderen, gymnastiek en vele andere activiteiten.
Wij zoeken talentvolle vrijwilligers die een bijdrage kunnen leveren om een zo gevarieerd 
mogelijk programma te kunnen aanbieden. Waar ligt jouw talent? 

Gezelschap voor op de verpleegafdelingen.
Doordat de ouderen steeds langer thuis wonen is de verpleeghuiszorg meer complex geworden. 
De verzorging heeft zijn handen vol aan de liefdevolle verzorging van onze bewoners. Wij doen 
er alles aan om de kwaliteit van leven voor ouderen zo optimaal mogelijk te houden.
Naast de huiskamerdiensten, die de gehele dag op de huiskamer zijn, zouden we graag 
vrijwilligers op de afdelingen zien om onze bewoners gezelschap te bieden.
Denk aan: krant voorlezen, verhaal vertellen, gesprekspartner of een spelletje doen.
Iets voor jou?

Begeleider naar kapsalon. 
Onze bewoners van het verpleeghuis (locatie Nieuwe Parklaan) gaan regelmatig intern naar de 
kapster. Een vrijwilliger die patiënten van de afdelingen ophaalt en terugbrengt is hard nodig! 
Je haalt bewoners op in een rolstoel, maakt een praatje en zorgt dat ze veilig en wel aankomen.
Beschik jij over goede contactuele vaardigheden en kun je redelijk zelfstandig handelen?
En ben je in staat rolstoelen te duwen? Dan ben jij de aangewezen persoon om ons te komen 
helpen. Werktijden: om de week op maandagochtend vanaf 8.30 uur (tot ongeveer 14.00 uur).
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Evenementenbegeleider.
Wij  organiseren regelmatig grote evenementen voor de bewoners (ouderen in de leeftijd van 70 
-100 jaar), in de Grote Zaal. De evenementen zijn bijvoorbeeld jaarfeesten, 
bewegingsactiviteiten, voorstellingen of muziekoptredens. Je kunt helpen met het halen en 
terugbrengen van bewoners, het ronddelen van koffie en thee en bij de bewegingsactiviteit het 
actief begeleiding van de ouderen.
Kun jij op afroepbasis werken met ouderen en vind jij het leuk om te helpen bij evenementen? 
Het begeleiden van bewoners in een rolstoel vergt enige fysieke inspanning.

Begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking.
Wij bieden kleinschalig wonen voor 24 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, fietsen met de duo-fiets, winkelen, koken, koffie drinken, boodschappen 
doen, op bezoek gaan enz. Er is voldoende ruimte voor eigen initiatief!
Vind jij het leuk om 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. 
Je staat niet onder begeleiding. Werktijden: weekend en avonden.
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