VRIJWILLIGERSWERKING
Vele helpende handen…

In onze vzw zijn momenteel een 80-tal
vrijwilligers actief, verspreid over onze
voorzieningen. Zij worden beschouwd als
volwaardige medewerkers met een eigen
verantwoordelijkheid maar ook met hun eigen
persoonlijkheid. Door hun aanwezigheid
bieden ze net dat ietsje meer aan al onze
mensen, maar ook aan alle medewerkers.
Begeleiding, vorming en coaching vinden we
daarom heel belangrijk. Na verloop van tijd
ontstaan tussen de vrijwilligers onderling ook
vaak
mooie
vriendschapsbanden
wat
natuurlijk een bijkomend positief effect is.

 Dat je met de nodige discretie en respect
handelt bij het werken met kwetsbare
mensen.

EEN VRIJWILLIGER IS IEMAND DIE…

 Dat je met hart en ziel iets gráág doet voor
de ander (oprechte ‘goesting’).

 Zich met een warm hart belangeloos wil
inzetten voor de medemens.
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 Dat je vrijwilligerswerk niet vrijblijvend vindt,
maar heel gemotiveerd je degelijk
engageert voor elke medewerker en elk
zorgbehoevende en hierbij algemene regels
en afspraken naleeft.

WAT BIEDEN WE JOU ALS VRIJWILLIGER?

 Personeelsaanvullend werkt, maar net die
tijd wél heeft om dat tikkeltje meer te doen
voor een patiënt, oudere of kind.

 Je krijgt inhoudelijk boeiende en
gevarieerde uitdagingen met ruimte voor
initiatief en eigen inbreng.

 Via kleine attenties en oprechte aandacht
het leven en de eventuele ongemakken die
iemand ervaart, even wat draaglijker
maakt.

 Je komt terecht in een stimulerende
omgeving waarin menselijke contacten en
professionaliteit voorop staat.
 Je ontvangt naast een basisvorming een
degelijke begeleiding en ondersteuning.

 Gelukkig wordt omdat hij/zij een ander
heeft kunnen helpen en daarin heel wat
voldoening vindt.
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 Dat je beschikt over vlotte kennis van het
Nederlands en basiskennis hebt van het
Frans.

WAT WE VRAGEN VAN EEN
VRIJWILLIGER IS…
 Dat je een warm hart hebt voor je
medemens.
 Dat je het nodige geduld aan de dag kan
leggen, maar tevens sociaal bent.

 Er is steeds een contactpersoon aanwezig
op jouw afdeling waar je terecht kan met
eventuele problemen.
 We bieden diverse mogelijkheden aan:
onthaal, op een verpleegafdeling, in onze
woonzorgcentra, …
 Een plaats bij jou in buurt:
Maarkedal, Ronse, ...

WAT KAN JE NU ALLEMAAL DOEN?

ALS VRIJWILLIGER VOOR VZW WERKEN
GLORIEUX KAN JE TERECHT IN…

 Stille aanwezigheid bij een zieke.
GEZONDHEIDSZORG
 Een bezoekje brengen, even luisteren.
 Intern vervoer naar een pastorale activiteit
of een animatieactiviteit.

 Az Glorieux
Glorieuxlaan 55
9600 Ronse

 Bevragen van communie op kamer en
communiebedeling.

OUDERENZORG GLORIEUX

 Families beluisteren bij een overlijden en
iets te drinken aanbieden.
 Kleine huishoudelijke taakjes: planten
verzorgen, helpen bij bijv. een
pannenkoekenbak of ontbijt.
 Hulp bieden bij de maaltijden, de
koffieronde of bij een animatieactiviteit:
verjaardagsfeestje, optreden, kerstfeest,
quiz …

 Campus Hogerlucht
Kammeland 59
9600 Ronse
 Campus De Samaritaan
Glorieuxstraat 7-9
9681 Maarkedal
 Campus St.-Leonard
Louise-Mariestraat 19 bus 8
9680 Maarkedal

 Meehelpen bij baby’s en kinderen in een
leefgroep.

KIND- EN JEUGDZORG

 Begeleiding op uitstap of toezicht houden
op de bus bij kinderen.

 Kinderverblijf Glorieux
Glorieuxlaan 81
9600 Ronse

 Onthaal aan de balie en begeleiden of
wegwijs maken van patiënten in het
ziekenhuis.
 Openhouden van de cafetaria
Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden.
Samen met jou zoeken we naar een gepaste
taak.

 Centrum voor kinderzorg en
gezinsondersteuning
Kruisstraat 57A
9600 Ronse

Interesse? Meer informatie?
Coördinator vrijwilligerswerking
Heidi Coussement
T: 055 23 36 39
heidi.coussement@azglorieux.be
HR Officer
Isabel Van De Velde
T: 055 23 64 91
isabel.vandevelde@azglorieux.be

Jezelf kandidaat stellen?
Dien je kandidatuur (motivatie en cv) in via het
formulier op de website www.azglorieux.be en
klik door naar Werken in azGlorieux. Ga naar
vacatures vrijwilligers en dan vul je via de knop
‘Solliciteer hier’ de gevraagde gegevens in.
Beschik je niet over een computer, stuur dan je
kandidatuur met alle nodige gegevens per post
naar:
az Glorieux
t.a.v. mevr. Isabel Van De Velde – HR Officer
Glorieuxlaan 55
9600 Ronse.

