
Vrijwilligerswerk 
Breed pallet aan mogelijkheden 

www.zorggroepena.nl

Altijd in uw buurt een 
 vrijwilligersplek   
• Nieuw Avondrust 
 Van den Berglaan 30 Voorthuizen
 vrijwilligersNA@zorggroepena.nl 
• Ruimzicht
 Rozenhof 1 Barneveld 
 vrijwilligersRZ@zorggroepena.nl 
• Het Huis in de Wei
 Vijverlaan 2 Scherpenzeel
 vrijwilligersHIDW@zorggroepena.nl

Aanmelden - ja graag!    
Via bovengenoemde e-mailadressen kunt u zich 
aanmelden. Er volgt een persoonlijk kennis-
makingsgesprek op de locatie naar keuze. U 
krijgt een inwerkperiode - op uw eigen tempo 
- plus alle ondersteuning en begeleiding door de 
 vrijwilligercoördinator. Als het van beide kanten 
bevalt, krijgt u een vrijwilligersovereenkomst. 

U bent ook verzekerd voor eventuele risico’s, 
die u loopt tijdens uw vrijwilligerswerk. Deze 
 collectieve verzekering is afgesloten door de 
gemeente Barneveld.
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Het is niet alleen dat korte ritje  
“Ik wil heel graag iets betekenen voor mijn 
 medemens en dan met name  voor oudere 
 mensen, die soms in een vergeethoekje te-
recht zijn  gekomen. Daarom heb ik me hier 
aangemeld. Ik doe dit vrijwilligerswerk nog 
maar kort, maar het geeft nu al een gigantisch 
fijn  gevoel. De mensen waarderen het ook 
echt heel erg. Ik breng de bewoners van de 
 aanleunwoningen drie keer per week naar de 
tijdelijke  nood locatie, 700 meter verderop, en 
weer terug. Het is niet alleen dat korte ritje van 
A naar Z en dat praatje, ik zorg ook voor een 
stukje begeleiding en loop mee tot ze veilig in 
hun woning zijn  aankomen.”

Gert Haast (54) uit 
Scherpenzeel 

Coördinatoren vrijwilligerswerk 
over de match   
“Het omzien naar anderen is een mooie  
gedachte, die in deze regio gelukkig sterk 
aanwezig is. Het allermooist is om een  goede 
match te maken tussen een bewoner en een 
 vrijwilliger. Dat het een fijne combinatie is 
en het goed klikt. Altijd met respect naar 
 elkaar toe. Dán is ons werk geslaagd.  De vele 
 vrijwilligers zorgen er voor dat onze cliënten 
belangrijke aandacht ontvangen. Een fijne en 
 welkome aanvulling naast de betrokken zorg, 
die zij krijgen van onze professionele zorg-
medewerkers. We gaan echt samen op weg om 
elke  bewoner een mooie tijd te bezorgen.” 

Anette Petersen, Edith Waaijenberg en 
Geralda Gerritsen zorgen dat u als vrijwilliger 
uw belangrijke taken kunt uitvoeren.



Al onze cliënten willen we zoveel mogelijk 
 persoonlijke aandacht geven. De honderden 
 vrijwilligers die verbonden zijn aan Nieuw 
 Avondrust, Ruimzicht en Het Huis in de Wei spelen 
hierin een essentiële rol. Zonder hun tomeloze 
inzet zou het bijna onmogelijk zijn.

Soms moeten bewoners nog even wennen aan een 
nieuwe periode in hun leven. Anderen wonen hier 
al even. De focus ligt meer en meer op de bewoner, 
onze cliënt. Wat wil hij of zij? Wat hebben onze 
cliënten nodig om een fijne dag te hebben? Als 
 vrijwilliger ben je er voor die bewoner. Je doet het 
echt samen:  je kijkt met de bewoner én mantel-
zorger wat met elkaar kan worden gedaan. Niet voor 
niets is onze slogan ‘Samen midden in het leven’… 

Binnen onze locaties gaan we voor een goede 
 balans tussen die informele zorg (zorg en aandacht 
van mantelzorgers, familie, vrienden en  vrijwilligers) 
en de formele, professionele zorg van onze 
 zorgmedewerkers. 

Uw individuele talenten 
Wij zetten individuele talenten van vrijwilligers 
in. Waar liggen uw kwaliteiten? U bent misschien 
sterk in organiseren en weer een ander maakt 
 gemakkelijk een praatje of biedt dat luisterend oor 
tijdens een wandeling. Hoe dan ook, u haalt - met 
uw talenten - cliënten uit hun dagelijkse routine en 
kunt ze even alle aandacht geven. Zo helpt u mee 
om écht het verschil te kunnen maken… 

Als  vrijwilliger kun je diverse werkzaamheden doen. 
U komt bijvoorbeeld in een team bij kleinschalig 
wonen of in team met andere vrijwilligers. Maar als 
u liever 1-op-1 contact met de bewoners wilt, kan 
dat ook altijd. De één heeft misschien een uurtje per 
week over en de ander wil het liefst drie dagdelen 
per week iets betekenen. Als flexibele  zorginstelling 
zijn wij blij met iedere vrijwilliger en maken in 
overleg een planning.  

Wat kunt u van ons verwachten? 
Naast oprechte waardering en grote dankbaarheid 
vanuit de organisatie bieden wij de mogelijkheid tot 
het volgen van een cursus/workshop of opleiding. 
Hiernaast organiseren wij voor alle vrijwilligers één 
keer per jaar een speciale, feestavond en u ontvangt 

Er is ongelooflijk veel mogelijk voor vrijwilligers. 
Hieronder een greep uit tal van werkzaamheden: 

• Assisteren bij kleine en grote activiteiten, zoals uitjes, fietsen, wandelen, zingen in koor workshops, 
 bingo,  koersbal, bibliotheek, creatieve middagen
•  Persoonlijk 1-op-1 aandacht aan bewoners, zoals spelletje, koffie drinken, buiten bewegen, een praatje  

maken of wensen van bewoners helpen uitvoeren (bijvoorbeeld vanuit de zogenaamde wenstafel) 
• Meehelpen in de winkeltjes of op onze gezellige dorpspleinen
• Samen met een team gastvrijheid bieden in onze restaurants
• Bewoners helpen bij de maaltijden of maaltijdbezorging 
• Ondersteuning bieden binnen tal van taken op de gemeenschappelijke huiskamers ook bij verpleegzorg 
• Vanuit uw eigen professie verzorgen van bijvoorbeeld muziekles of schildermiddag 
• Vervoer van bewoners 
• Meedraaien in de redactie van het eigen huisblad van de locatie 

een kerstattentie. Natuurlijk krijgt u als vrijwilliger 
het huisblad van zorggroep ENA waarin u alles 
leest over beleid, bewoners en activiteiten. Ook 
ontvangt u de nieuwsbrief Ena Nova van Zorg-
groep ENA. Zo blijft u steeds betrokken.

Bewoonster én vrijwilligster  
“Ik woon al ruim 15 jaar in Het Huis in de Wei. De 
zorg is goed en ik woon hier fijn. Er lopen hier 
genoeg vrijwilligers. Ze zijn allemaal hartelijk en 
behulpzaam. Ik ga graag vaak met een vrijwilliger 
wandelen. De laatste tijd liep ik niet goed en dan 
ga ik toch mee in de rolstoel. Zelf ben ik ook nog 
vrijwilliger. Elke vrijdagavond schenk ik koffie of 
thee. Met een koffiekar ga ik samen met een an-
dere vrijwilliger langs alle kamers van de bewo-
ners. Ik ken iedereen hier. Ik vind dit ontzettend 
fijn om te doen, kijk er altijd erg naar uit en hoop 
dit nog lang vol te houden.” 

Mevrouw Van de Haar (89), 
bewoonster Het Huis in de Wei


