
Maasveld

Word ook vrijwilliger! 
Maasveld zoekt enthousiaste en 
gemotiveerde vrijwilligers. Zou u  
ook een gedeelte van uw vrije tijd 
willen besteden om het leven van 
onze bewoners te verrijken?  
Dan zijn we op zoek naar u! Want een 
stukje van uw vrije tijd is één van de 
mooiste cadeaus die u kunt geven. 
Bijvoorbeeld door te ondersteunen  
bij ontspanningsactiviteiten.  
Of door een praatje te maken over 

het weer, samen door een fotoalbum te 
bladeren en herinneringen op te halen. 
De zorg verandert, maar persoonlijke 
aandacht zal altijd van onschatbare 
waarde blijven. Als vrijwilliger kunt u 
een belangrijk verschil maken in het 
leven van een bewoner. Samen met 
medewerkers van Maasveld zorgen 
meer dan 175 vrijwilligers ervoor dat  
de bewoners het leven kunnen leiden 
waar ze zelf voor kiezen!



Bij Maasveld wonen mensen die naast 
een verstandelijke beperking mogelijk 
ook een lichamelijke beperking en/of 
psychiatrische of gedragsproblemen 
hebben. Het steuntje in de rug is bij 
Maasveld net zo gevarieerd als de 
vragen en wensen van de cliënten. Of 
het nou gaat om wonen, werken of vrije 
tijd: bij Maasveld staat de cliënt altijd 
centraal.

Wat kunt u betekenen?
Vrijwilligers verrichten werkzaamheden 
op vrijwillige basis. U helpt mee in 
de ondersteuning en begeleiding van 
activiteiten voor bewoners. Na een 
zorgvuldige kennismaking en een goede 
match met een activiteit of woongroep 
ontvangt u een vrijwilligerscontract. 
Vrijwilligers krijgen geen salaris,  
maar wel: 

•	 reiskostenvergoeding
•	 een vast aanspreekpunt
•	 een ongevallenverzekering
•	 een gezellige vrijwilligersavond
•	 en een leuk kerstpakket

Maasveld beschouwt vrijwilligers als 
partners in de zorg. Daarom vinden 
wij een goede samenwerkingsrelatie 
tussen medewerkers, mantelzorgers 
en vrijwilligers heel belangrijk. Samen 
hebben we één doel, namelijk goede 
zorg bieden en een aangenaam leven 
voor onze bewoners mogelijk maken! 

Heeft u interesse om vrijwilliger  
bij Maasveld te worden?
 
Stuur een mail naar vrijwilligersmvld@
koraal.nl en geef hierbij aan voor 
welke activiteiten u belangstelling 
heeft: recreatieve activiteiten, vervoer, 
ondersteuning bij dagelijkse gang van 
zaken of hulp op een afdeling.
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∏ Partners in de zorg


