
 

 

 

 

 

Zorggroep Sint Maarten vindt dat 

ieder mens waardevol is. Daarom 

heeft hij recht op zorg, liefde en 

aandacht. 

Wij zien een maatschappij voor ons 

waarin mensen bewust in het leven 

staan en dat leven samen delen. In 

onze 17 locaties (woon- en 

zorgcentra en verpleegcentra), 

verspreid over het land, gaan onze 

bijna 2.350 medewerkers en 2.000 

vrijwilligers dagelijks uit van de 

kracht van mensen, hun 

mogelijkheden en hun talenten. En 

van de kracht van delen. 

 

De locaties vormen samen met hun 

sociaal-maatschappelijke omgeving 

Leefwerkgemeenschappen in 

Dinkelland-Tubbergen, Oldenzaal, 

Losser, Gelderland en Friesland. 

 

Deel je leven! 
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Voor Leef Werkgemeenschap Oldenzaal, afdeling Maartje Revalidatie, 
locatie Gereia zijn wij op zoek naar 1 of 2 enthousiaste vrijwilligers voor de 

functie 
  
 

Gastvrouw/ heer rondleiding & ontvangst  
(dagdelen woensdag en/of donderdag tijdstip is 9.15-12.30 uur) 

Wat is afdeling Revalidatie 
Cliënten komen vanuit het ziekenhuis bij ons revalideren n.a.v. orthopedische operaties ( bv. nieuwe 
knie/ heup),  met een neurologische ziektebeeld ( bv. CVA) of vanuit andere oorzaken ( bv. zware 
operatie/ longproblemen/ongeval). Zij komen hier maximaal voor 3 maand. De cliënten werken 
samen met een team van specialisten ( bv. Fysio & welzijn) aan de ADL ( algemeen dagelijkse 
handelingen). En gaan zo weer  naar hun zelfstandigheid toe. Zo hopen zij  op een snelle en goede 
terugkeer naar de eigen woon-leef omgeving thuis of elders. 
Wij betrekken de familieleden /naasten in dit herstelproces middels een inzicht te geven hoe de 
therapieën en dagen eruit zien voor de cliënt, hun familielid. 

Wat ga je doen  
Als gastvrouw/ heer  van de afdeling revalidatie lever je een essentiële bijdrage om de familieleden 
inzicht te geven in het herstel proces. Dit geldt voor cliënten met een CVA ( herseninfarct/beroerte).  

 Je heet iedereen welkom en geeft hen een warm ontvangst 

 Je verzorgt de koffie/thee 

 Informatie verstrekking over beloop van de meeloopmomenten 

 Begeleiding tussen de therapie momenten.  

 Evalueren.  

Wie zoeken wij 
We zijn op zoek naar jou, je hebt een neurologische zorg achtergrond. Je bent gastvrij, enthousiast, 
representatief, zelfstandig, flexibel in omgang naar cliënten/familie & naasten en met de werktijden 
afwisselend op woensdag en/of donderdag; 

Wat bieden wij jou 
Samenwerken in een enthousiast team; 
Afhankelijk van het aantal opnames cliënten met CVA worden de meeloopmomenten van te voren  
ingepland & wordt jij geïnformeerd; 
Gemiddeld 4 weken van te voren is datum en tijd bekend van de meeloop momenten. 

 
Als vrijwilliger ben je verder van onschatbare waarde voor onze cliënten! We geven je graag 5 
redenen om je vandaag nog aan te melden:  
 

 Vrijwilligerswerk bij Leef Werk Gemeenschap Oldenzaal geeft voldoening &  waardering 

 Het werk is afwisselend & veelzijdig en mogelijk binnen meerdere locaties 

 Je kan je verder ontwikkelen middels workshops en trainingen 

 Je krijgt uitstekende voorzieningen zoals een uitnodiging voor een jaarlijkse feestavond, 

een kerstpakket en mogelijke deelname aan een collectieve zorgverzekering 

 Je werkt samen in een leuk team van professionals en vrijwilligers 

Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken? 
Heb je interesse? Maak dan vrijblijvend een kennismakingsafspraak met Petra Aalders, Coördinator 
Vrijwilligers, Leef werk gemeenschap Oldenzaal ( locaties Gereia/ Molenkamp/ Zonnestraal). 
Mail: p.aalders@zorggroepsintmaarten.nl of bel: 06-54955337 ( ma t/m do 8-13 uur) 

 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een 

voorwaarde voor het in dienst treden. De kosten die gepaard gaan met deze 

aanvraag worden door de Zorggroep vergoed. 
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