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VRIJWILLIGERS BELANGRIJK

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze zijn op veel plekken actief en vormen
feitelijk het venster naar de buitenwereld. Ze zorgen ervoor dat cliënten
kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten onze locaties. Cliënten
krijgen hierdoor ook meer zelfvertrouwen.

 

•  Heeft u interesse in een ander? 

•  Kunt u een steun zijn?

•  Vindt u het leuk om met anderen om 

te gaan? 

•  Wilt u af en toe wat tijd vrij maken? 

Dan zijn wij op zoek naar u!

Wij begeleiden cliënten in de regio's 

Amstelland en de Meerlanden en Midden-

en Zuid-Kennemerland. Zowel voor mensen

die beschermd wonen als voor mensen die

wij ambulant begeleiden zoeken wij vrijwil-

ligers.

Als vrijwilliger kunt u op onze locaties en 

bij individuele cliënten bij verschillende 

activiteiten iets betekenen. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

•  groepsgebonden activiteiten:  

samen koken, wandelgroep, etc.

•  individuele activiteiten:  

(sport)maatje, contactmaatje, etc.

•  incidentele activiteiten:  

NL doet, familiedag, burendag, etc.

•  niet cliëntgebonden activiteiten:  

hulp bij administratief werk,  

onderhoud (tuin), etc.

Individuele activiteiten die u ook met 

een cliënt zou kunnen ondernemen zijn 

bijvoorbeeld: fietsen, wandelen, winkelen, 

meegaan naar tandarts of kapper, een 

klusje doen. 

Samen met de cliënt overlegt u wat u wilt 

doen, hoe vaak, wanneer en waar.

Ervaring in de GGZ is niet nodig

De professionals op de werkvloer zijn er

voor de hulpverlening, ú bent er voor

de leuke activiteiten! 

RIBW K/AM ondersteunt, informeert en be-

trekt vrijwilligers bij bepaalde beslissingen.

U kunt via ons en andere organisaties, 

zoals de Vrijwilligerscentrale, scholing 

krijgen. Met vragen over hoe u uw werk het 

beste kunt doen, kunt u terecht bij aparte 

aandachtsfunctionarissen. Ook bieden wij 

individueel of in groepsverband informatie-

bijeenkomsten aan.

Heeft u interesse?

Bezoekt u dan onze website. Kijk in welke

plaats of op welke locatie u vrijwilligers-

werk zou willen doen en meld u aan. Wij 

nemen dan contact met u op om een 

afspraak te maken.

U kunt ons ook bellen of een e-mail sturen:

T 023 - 517 87 00

E vrijwilligerswerk@ribw-kam.nl

RIBW K/AM begeleidt mensen

die kwetsbaar zijn vanwege

psychiatrische of psychosociale

problemen. We bieden ondersteuning

op één of meer levensgebieden,

zo nodig in combinatie met

huisvesting. De eigen kracht en het

persoonlijk netwerk van de cliënt

staan hierbij voorop. We werken zo

veel mogelijk samen met mantelzorgers

en vrijwilligers en verbinden het

eigen netwerk met officiële zorginstanties.


