Vrijwilligerswerk

Daar wordvtan!
iedereen blij
betrokkenheid • respect • saamhorigheid

Vrijwilligerswerk:
dankbaar werk!
Bent u die vrijwilliger die onze bewoners in het zonnetje wil
zetten? Kies dan voor de warme rol van vrijwilliger en breng
meer kleur in uw eigen leven en die van onze bewoners door
ondersteuning te geven. U krijgt daar dankbaarheid van de
bewoners voor terug.
Bij Het Hoge Heem is altijd een activiteit of taak die bij
u past. Betrokkenheid, respect en saamhorigheid staan bij ons
voorop.
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Waarom zijn vrijwilligers
in de zorg nodig?
Het Hoge Heem wil de bewoners zo goed mogelijk in staat
stellen een zelfstandig en onafhankelijk leven te leiden en ze
daarbij zoveel mogelijk zelf te laten kiezen hoe ze hun leven
willen inrichten. We streven naar voortdurende verbetering van
de zorg voor de bewoners.
Vrijwilligers in de zorg zijn een aanvulling op de zorg van de
medewerkers en familie / mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen
de tijd nemen voor bewoners en die activiteiten ondernemen
waaraan de medewerkers door gebrek aan geld en tijd niet
toekomen, maar waaraan de bewoners zeer zeker behoefte
hebben.

Iedereen kan vrijwilligerswerk doen!
Iedereen van jong tot oud kan vrijwilligerswerk doen. Door de grote
diversiteit aan vrijwilligerswerk binnen Het Hoge Heem is er voor iedereen
wel iets te doen. Vrijwilligerswerk staat los van status, levensovertuiging of
opleiding. Wel is van belang hoe je omgaat met het werk en nog wel het
belangrijkst, met de bewoners. Respect hebben, graag met mensen omgaan
en geduld hebben zijn eigenschappen die we zoeken in onze vrijwilligers.
Herkent u deze eigenschappen in uzelf? Dan zijn we op zoek naar u!
We gaan dan graag gezamenlijk in gesprek over uw wensen, uw talenten en
uw kwaliteiten. Om dat werk te vinden dat past bij u en uw interesses, zodat
u met veel plezier en genoegen aan de slag kunt.
Binnen Het Hoge Heem zijn veel vrijwilligers actief. Werk dat heel belangrijk
is en Het Hoge Heem bijzonder waardeert, omdat wij vinden dat vrijwilligers
net zo belangrijk zijn als betaalde medewerkers.
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Wat verwachten wij
van u als vrijwilliger?
Wij verwachten dat u er plezier in heeft
het anderen naar de zin te maken en dat u
het fijn vindt om met ouderen te werken. U
bent een ‘mensenmens’, geïnteresseerd in
een ander en wat diegene beweegt.
U geniet van het contact met mensen, kunt
goed luisteren en bent gastvrij.
Omdat u als vrijwilliger deel uitmaakt van
Het Hoge Heem, krijgt u te maken met
onze bewoners, familieleden / mantel
zorgers en medewerkers. Wij hechten veel
belang aan de samenwerking. Bewoner,
familie / mantelzorger, medewerker en u
als vrijwilliger zijn gezamenlijk en in over
leg verantwoordelijk om de zorg rondom
onze bewoner zo compleet mogelijk te
bieden.
U bent óók het visitekaartje van Het Hoge
Heem, met elkaar zijn wij het gezicht naar
buiten. Daarom vinden wij het belangrijk
dat u uitdraagt waarvoor Het Hoge Heem
staat: betrokkenheid, respect, vertrouwen
op zorg in een vertrouwde omgeving.
Zelfstandigheid en regie over eigen leven,
staan bij ons hoog in het vaandel.

Hoeveel tijd kost dat?
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Als vrijwilliger bepaalt
u zelf hoeveel tijd u aan
vrijwilligerswerk wilt
besteden. Dat is voor
iedereen verschillend.
Wij zijn blij met alle hulp
die wij krijgen.
We maken in overleg
afspraken wanneer
u wat wilt komen
doen. Bedenk wel,
vrijwilligerswerk is
niet vrijblijvend, zowel
Het Hoge Heem als de
bewoners rekenen op u.

Wat staat hier tegenover?
Het Hoge Heem kan niet zonder vrijwilligers. Wij vinden
vrijwilligers net zo belangrijk als medewerkers, alleen
krijgen de vrijwilligers voor hun werkzaamheden niet
betaald. Wél ontvangt u van ons een goede begeleiding,
wij houden waar nodig themabijeenkomsten, organiseren
jaarlijks een vrijwilligersfeest, regelen een passende
verzekering en als u reiskosten maakt, krijgt u deze vergoed.
Waar wenselijk en nodig organiseren we scholing en/of
klinische lessen om u als vrijwilliger meer handvatten te
geven. Bovenal ontvangt u dankbaarheid van de bewoners.
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Woonzorgcentrum
Het Hoge Heem
Het Hoge Heem is een woonzorgcentrum voor bewoners die
niet meer zelfstandig kunnen wonen en in meer of mindere
mate ondersteuning, begeleiding, verzorging of verpleging
nodig hebben.
Het Hoge Heem heeft intern 8 kleinschalige groeps
woningen. Alle bewoners die hier wonen hebben een
dementieel syndroom, waarvan de Ziekte van Alzheimer
de meest voorkomende is.
In het Hoge Heem wonen mensen in hun appartement of
groepswoning en kunnen gebruikmaken van het restaurant,
een verenigingsleven en een aanbod van algemene
activiteiten.
We geven pas goede zorg als we ons verdiepen in de vraag
van onze bewoners. Hierbij zijn vier kernwaarden van
belang: gelijkwaardigheid, gezamenlijkheid, autonomie en
professionaliteit.
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Meer informatie
of aanmelden?
Heeft u vragen, belangstelling of wilt u zich gelijk aanmelden als vrijwilliger?
Neemt u contact op met onze vrijwilligerscoordinator, Annemieke de Hoop
via telefoonnummer: (0297) 519 520 (via receptie) of 06  340 406 77 of per
mail:aborst@amstelring.nl. Kijk ook eens op onze website www.amstelring.nl

Wij kijken ernaar uit u als vrijwilliger te mogen begroeten!
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Tot ziens in Het Hoge Heem!
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29
1422 CB Uithoorn
Telefoon: (0297) 519 520 (receptie)
www.amstelring.nl
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