Vrijwilligers gevraagd!
Iedereen heeft of krijgt op een zeker moment te maken met zorg of ondersteuning. Zelf, als naaste of
mantelzorger heb je vast wel ervaring met bijvoorbeeld zorg van de huisarts, de wijkverpleging, het
ziekenhuis of ondersteuning via de gemeente. Misschien heb je bij deze zorg of ondersteuning wel
eens gedacht: “Kan dat niet anders of beter?”. Of ben je sowieso geïnteresseerd in hoe zorg beter
kan en wil je daar je steentje aan bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Wij zijn drie samenwerkende organisaties die zich bezighouden met iedereen die in onze provincie te
maken heeft met zorg: patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers, mensen met een
psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking, chronisch zieken en senioren. Wij doen
afzonderlijk en samen tal van projecten die eraan bijdragen dat zij beter de regie kunnen voeren over
hun leven en zorg, én beter kunnen meedoen in de samenleving.
Wat doen wij?
We organiseren informatieve bijeenkomsten (bijvoorbeeld van de Academie Zorgbelang), gaan in
gesprek met zorgaanbieders, beleidsmakers en verzekeraar, doen onderzoek naar de ervaringen en
wensen van inwoners in onze provincie en doen allerlei projecten om de positie van onze achterban
te verbeteren. Onderwerpen waar we ons op dit moment gezamenlijk mee bezig houden zijn
bijvoorbeeld mobiliteit, het VN-verdrag handicap en de zichtbaarheid van onze achterban.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken mensen die hun kennis en ervaringen op vrijwillige basis in willen zetten voor een betere
positie van patiënten, cliënten, senioren en mantelzorgers. Dit kan op allerlei manieren: inhoudelijk,
praktisch, voor korte klussen of een langdurig project en vooral ‘doeners’ zijn van harte welkom!
Wat moet je kunnen en durven?
Wij kijken samen naar wat bij jou past. Belangrijk is dat je kan en wil:
• samenwerken in een kleine groep mensen;
• bijdragen aan plannen en de uitvoering ervan.
Wat levert het je op?
Je krijgt geen loon in geld, maar wel een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte reis- en
andere kosten. Maar belangrijker nog is dat je:
• je kennis en ervaringen in kunt zetten en kunt bijdragen aan iets waar anderen wat aan hebben;
• je kunt samenwerken, contacten op kunt doen en zo je netwerk uit kunt breiden.
Meer informatie of geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Management Assistent Femmie de Vreeze:
• telefoon 050 571 3999, b.g.g.: 06 174 174 58
• email f.devreeze@zavie.nl.
We nemen zo snel mogelijk contact op en als je wilt, heb je binnen 14 dagen een gesprek over wat je
kunt doen.

