Maak jij het verschil?
Vacat urenummer: 14520
Organisat ie: Siza
We zoeken een vrijwilliger die voor één van onze bewoners, hét verschil kan maken. Een vrijwilliger met
geduld en doorzettingsvermogen om hem echt goed te leren kennen. Je kunt enorm van betekenis zijn
door hem te zien, begrijpen en iets met hem te ondernemen.

Werktijden
in overleg
1x per week

Uitgebreide taakomschrijving
We zoeken een vrijwilliger die een keer in de week wil wandelen, zwemmen, boodschappen doen of koffie
drinken (met gebakje uit eraard) Ook kun je in de woning iet s met hem ondernemen. Dit kan nat uurlijk
allemaal in overleg.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Jij bent :
• Ent housiast
• Empat hisch
• Begrijpend en invoelend
• Oprecht
Wat jou speciaal maakt is dat je er voor hem bent zonder dat je verwacht ingen hebt aan hem of zijn
result at en. Je wil je verdiepen in wie hij is zodat je hem uit eindelijk leert kennen en begrijpen. Deze bewoner
zal niet uit bundig op iet s reageren. Ga er vanuit dat als hij iet s doet , hij het ook daadwerkelijk fijn vindt om
t e doen. Compliment jes; daar groeit en geniet hij ont zet t end van. Hij is rust ig, afwacht end of juist druk. In
al deze st emmingen wil hij gezien worden.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Je st eekt je handen uit de mouwen bij Siza. Siza is een zorgorganisat ie voor mensen met een beperking.
We lopen voorop als het aankomt op het samenwerken met de cliënt om zo onbeperkt mogelijk t e leven
met een beperking. Daarnaast invest eren we veel in innovat ie om in de t oekomst nog meer zelfst andig t e
kunnen leven. Bij Siza is iedereen anders en dat vieren we!
Siza houdt van haar vrijwilligers! Daarom bieden we jou een mooie kerst at t ent ie, een feest je op zijn t ijd,
een keurige overeenkomst en nat uurlijk reiskost envergoeding. Per locat ie hebben we een
cont act persoon vrijwilligers (CPV), daar kun je t erecht met vragen. Goed geregeld dus.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen met een verstandelijke beperking Sector

Activiteit

Buddy/maatje

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Gezondheidszorg

Vrijwilligersovereenkomst ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige nee
Doelstelling organisatie
Siza biedt zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit meer dan vijftig locaties in Gelderland, waaronder Het
Dorp en 's Koonings Jaght in Arnhem, werken in totaal 2.500 medewerkers die voor ruim 3.000 cliënten maar één opdracht
hebben: mensen met een handicap zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en
werken. Uiteraard met een zorgvuldig oog voor ieders persoonlijke keuzes. Omdat niemand hetzelfde is.... Voor dit
vrijwilligerswerk is een "bewijs van goed gedrag" nodig.

Wijk
Schaarsbergen

Vacaturenummer
14520

Contactgegevens
Siza
Kemperbergerweg 139e
6816 RP Arnhem
www.werkenbijsiza.nl
088-3779100
vrijwilligeinzet @siza.nl

