Welzijn Vianen
Hof van Batenstein 3
4131 HB Vianen
www.welzijnvianen.nl

Gastvrouw/-heer activiteiten
Welzijn Vianen is een brede welzijnsstichting te midden van de Viaanse samenleving en stelt
inwoners in staat hier actief aan deel te nemen. Ruim honderd vrijwilligers, ondersteund door een
klein team van beroepskrachten, vormen de motor van de organisatie.
Belangrijke pijlers van Welzijn Vianen zijn activiteiten, Mantelzorg, Wijkwinkel en
Vianenvoorelkaar.nl.
De activiteitenbegeleider organiseert dagelijkse en periodieke activiteiten voor ouderen, waarbij
hulp van vrijwilligers onontbeerlijk is.
Deze hulp kan heel divers zijn (zie taken en verantwoordelijkheden). Er wordt zowel in
groepsverband als individueel gewerkt.
Doel van de functie
Het ondersteunen van de activiteitenbegeleider bij de uitvoering van de activiteiten voor ouderen
woonachtig binnen Vianen en omgeving.
Plaats in de organisatie
Vrijwilligers krijgen ondersteuning en werken onder verantwoordelijkheid van de
activiteitenbegeleider.
Taken en verantwoordelijkheden
Afhankelijk van de activiteit zijn er een aantal terugkerende taken:
• Zaal gereed maken voor ontvangst bezoekers en zo nodig na afloop weer opruimen;
• Koffie en thee klaarzetten en/of uitserveren;
• Verzorgen hapjes en drankjes en/of uitserveren;
• Ondersteunen diversen, zoals koersbal en kaartborduren;
• Bardienst draaien;
• Inkopen doen;
• Zorgdragen voor een goede en veilige omgeving waarin de activiteiten kunnen plaatsvinden;
• Zorgdragen voor een omgeving waar bezoekers zich in een ontspannen sfeer prettig, gezien
en gehoord kunnen voelen;
• Kostenbewust zijn bij het organiseren en uitvoeren van de activiteiten;
• Eigenaarschap creëren voor bepaalde werkzaamheden

Wat vragen we
• Kunnen omgaan met ouderen
• Luisterend oor hebben
• Inlevingsvermogen hebben
• Positieve uitstraling hebben
• Initiatief kunnen tonen
• Werken in teamverband alsook zelfstandig
• Betrouwbaar
Tijdsinvestering
Heel divers. Soms wekelijks een paar uur, maar het is ook mogelijk een paar maanden niet actief
ingezet te worden. Een en ander in overleg met de activiteitenbegeleider en mede afhankelijk van de
beoogde activiteit.
Wat bieden we
Welzijn Vianen staat in het hart van de Viaanse samenleving en is een mooie organisatie om voor te
werken. Wij zetten ons er voor in, onze vrijwilligers zo in te zetten dat ze zich kunnen blijven
ontwikkelen en hebben een actueel vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligers worden geïntroduceerd in de organisatie en krijgen een goede begeleiding. Daarnaast is
er een collectieve verzekering voor vrijwilligers, m.b.t. aansprakelijkheid, rechtsbijstand en
ongevallenschade.

Belangstelling?
Voor informatie over de functie of de stichting bel je met, Ada Korevaar 06- 13 24 45 34 of mail
a.korevaar@welzijnvianen.nl
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