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Contactgegevens Coördinatoren Vrijwilligerswerk

Zuyderland is een zorginstelling die
zorg biedt in de gehele zorgketen
(Cure en Care), wat in deze omvang
uniek te noemen is.
Patiënten en cliënten zijn bij ons in
vertrouwde handen, vanaf de
geboorte tot aan de laatste
levensfase. We zijn een service- en
persoonsgerichte organisatie van
hoge kwaliteit en bieden patiënten en
cliënten de mogelijkheden om goed
geïnformeerd mee te beslissen wat er
wel en niet moet gebeuren.
Onze patiënten en cliënten krijgen
volop mogelijkheden om aan te
geven welke elementen zij in de zorg
belangrijk vinden.
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Vrijwilligers maken het verschil

Thuis zoals thuis hoort te zijn

Zuyderland bestaat onder andere uit 10 zorgcentra en een aantal nevenlocaties, verspreid gelegen in het
gebied tussen Echt en Beek.
Zuyderland probeert de zorg zo dicht mogelijk bij de oudere te brengen. De zorg die geleverd wordt, wordt zo
goed mogelijk afgestemd op de vraag van de ouderen en hun naasten. Zuyderland wil professionele en
warme zorg bieden.

Vrijwilligers zijn hard nodig

Alle medewerkers doen hun uiterste best om dag in dag uit, het hele jaar rond goede zorg te bieden. De
verzorgende, de kok, de receptioniste, de geestelijk verzorger, de verpleegkundige, de manager, de
medewerker dagbesteding & welzijn en de medewerker technische dienst. Ze zetten zich allemaal volledig in.
We horen dat de bewoners dit ook zo ervaren. En dat is ontzettend fijn! Echter is het “thuisgevoel” voor de
ouder wordende mens hiermee nog niet compleet. We streven ernaar om dit zo compleet mogelijk te maken.
En daar hebben we uw hulp hard bij nodig. Er zijn zoveel mogelijkheden om met elkaar “warme” zorg te
leveren die zo belangrijk is voor onze bewoners. Goede zorgverlening is gelukkig niet alleen afhankelijk van
geschoold en betrokken medewerkers.
Ook u kunt als vrijwilliger een waardevolle bijdrage leveren.

Moet u opgeleid zijn om vrijwilliger te worden?

Nee, u hoeft niet opgeleid te zijn. U kunt zoveel betekenen voor een medemens. En dat is ruim voldoende om
vrijwilliger te worden.

Hoe kunt u iets betekenen?

Als u een uurtje per week met een oudere zou kunnen praten bij een kopje koffie bijvoorbeeld. Of bij mooi
weer een stukje wandelen, meehelpen om de mensen naar de kapel te brengen, kaarten, wafels bakken of
schaken. We maken ook wel eens uitstapjes naar de markt of de schouwburg. Ook daarbij zou het fijn zijn als
u met ons mee kunt gaan.
Het is niet altijd gemakkelijk! Zowel voor de bewoners als voor de medewerkers maar ook voor u, als
vrijwilliger. Maar het gevoel ervaren, dat uw hulp bijdraagt aan een fijne daginvulling voor onze oudere
medemens, is heel bijzonder.
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Wat bieden wij?

Natuurlijk vinden wij het ontzettend fijn dat u belangeloos een deel van uw tijd aanbiedt. U kunt veel
waardering verwachten. Wij vinden het erg belangrijk dat u voldoening heeft in het werk. Als vrijwilliger kunt
u rekenen op een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke afspraken. Hierin staat beschreven welke rechten
en plichten een vrijwilliger heeft. Al onze vrijwilligers zijn verzekerd in het kader van aansprakelijkheid en
ongevallen. Vrijwilligers kunnen, conform de geldende afspraken, gebruik maken van een
reiskostenvergoeding. Uiteraard wordt u als vrijwilliger goed begeleid door de medewerkers. Gedurende het
jaar onderstrepen wij onze waardering nog eens extra door middel van onder andere een vrijwilligersfeest en
een attentie op uw verjaardag. Indien nodig wordt u ook in de gelegenheid gesteld om een cursus te volgen.

Doet u mee?

Heeft u belangstelling voor het vrijwilligerswerk binnen één van de locaties van Zuyderland Zorgcentra? Vraag
dan een kennismakingsgesprek aan met een van de coördinatoren vrijwilligerswerk of stuur een e-mail naar
vrijwilligers.zorgcentra@zuyderland.nl .
U kunt dan aangeven waar uw interesse ligt en zij kunnen u vertellen waar nog vrijwilligerswerk nodig is.
Daarmee zorgen we beide dat er een goede match is.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: https://www.zuyderland.voorvrijwilligers.nl
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Contactgegevens Coördinatoren Vrijwilligerswerk
Glana - Zilverlinde - Verpleegunit Beek - Verpleegunit Stein
Mevr. A. Pilon
046-478 3331
a.pilon@zuyderland.nl
de Baenje
Mevr. M. Niessen
088-458 4200
m.niessen@zuyderland.nl
de Kollenberg
Mevr. M. Niessen
088-458 4000
m.niessen@zuyderland.nl
Hoogstaete
Mevr. J. Dols
088-458 6666
j.pluis@zuyderland.nl
Aldenhof
Mevr. J. Dols
088-458 6666
j.pluis@zuyderland.nl
Lemborgh
Mevr. G. Custers
046-457 2000
g.custers@zuyderland.nl
Vastrada
Mevr. M. Meerts
046-449 9292
m.nooijen@zuyderland.nl
de Egthe - 't Pejjerhoes
Mevr. M. Meerts
0475-417 777
m.nooijen@zuyderland.nl
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