
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze vormen feitelijk het venster naar de buiten-

wereld. Ze zorgen ervoor dat cliënten kunnen meedoen aan activiteiten 

binnen en buiten onze locatie. Cliënten krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen 

en meer sociale contacten.

Samen activiteiten ondernemen
Als vrijwilliger betekent u veel voor iemand. Het sociaal netwerk van cliënten kan 

beperkt zijn. Er zijn cliënten die graag wat meer contact met anderen zouden 

willen. Dat gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Wij zoeken daarom enthousiaste 

vrijwilligers die activiteiten met onze cliënten willen ondernemen. Dat kan van alles 

zijn: samen koffie drinken, een wandeling maken, een potje schaken. U kunt ook 

ondersteuning bieden bij grootschalige activiteiten of groepsactiviteiten bij de 

dagbesteding.

Bent u iemand die:
•  interesse heeft in de medemens?

•  het leuk vindt om met anderen om te gaan?

•  uw (creatieve) kwaliteiten wilt inzetten in een groep bij dagbesteding?

•  een steun kan zijn voor een ander?

•  affiniteit heeft met onze doelgroep?

•  af en toe een uurtje vrij wil maken voor een ander?

Dan bent u degene die wij zoeken! Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg 

is niet nodig. De professionals op de werkvloer zijn er voor de hulpverlening. U bent er 

voor de leuke activiteiten! 

De Boshoek
VRIJWILLIGERS

RIBW K/AM (Regionale Instelling 

voor Beschermd Wonen Kennemer-

land/Amstelland en de Meerlanden) 

begeleidt mensen met een psychische 

kwetsbaarheid om actief en 

betekenisvol deel uit te maken van 

de maatschappij. De Boshoek is een 

van de locaties van RIBW K/AM en 

biedt beschermd wonen, ambulante 

begeleiding en dagbesteding.

Bij De Boshoek wonen 49 cliënten, 

verdeeld over vijf woongroepen. 

De gemiddelde leeftijd ligt 

rond de vijftig. Zij hebben naast 

psychiatrische problemen een of 

meer somatische aandoeningen of 

handicaps.

Naast huisvesting en individuele hulp 

bieden we groepsgerichte onder-

steuning bij het dagelijkse leven. De 

bewoners van De Boshoek kunnen 

gebruik maken van een groot aantal 

georganiseerde dagactiviteiten. 

Ook mensen die zelfstandig wonen, 

maken gebruik van het dagbeste-

dingsaanbod op onze locatie.



De cliënt moet op u kunnen rekenen. Wanneer een afspraak is gemaakt, is het 

belangrijk dat u zich aan die afspraak houdt. Daarnaast is structuur en regelmaat 

essentieel. Het gaat vaak om hooguit één uur/dagdeel in de week.

Wordt vrijwilliger
• U betekent veel voor de cliënt.

• U bepaalt zelf wanneer u met de cliënt afspreekt.

• In de dagelijkse praktijk werkt u samen met de dienstdoende medewerkers

     en/of vrijwilligers.

• U krijgt een onkostenvergoeding en bent WA verzekerd.

• U kunt gratis naar informatieavonden over geestelijke gezondheidszorg.

• U ontvangt jaarlijks een leuke attentie als dank voor uw inzet.

AANMELDING EN INFORMATIE

Wilt u als vrijwilliger bij ons aan de 
slag, neemt u dan contact op met de 
aandachtsfunctionaris vrijwilligerswerk.

De Boshoek
Zon Bastion 5 
1991 PK Velserbroek 
T (088) 214 88 30
E boshoek@ribw-kam.nl 

De Boshoek ligt midden in Velserbroek, 
tegenover het winkelcentrum en naast de 
kerk. Er zijn bushaltes op loopafstand van 
de locatie.

www.ribw-kam.nl
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