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Hoe kan ik mijn interesse als vrijwilliger kenbaar maken? 
Bent u nieuwsgierig geworden naar het doen van vrijwilligerswerk bij SVRZ? 
Wilt u een bijdrage leveren aan het leven en welzijn van de cliënten? Dan kunt 
u bellen naar 088 - 887 1010. U wordt voor een kennismakingsgesprek in 
contact gebracht met de medewerker die het vrijwilligerswerk coördineert.

SVRZ heeft elf hoofdlocaties en talrijke groepswoningen verspreid over de 
provincie Zeeland. Het is in al deze locaties mogelijk om vrijwilliger te worden. 
De hoofdlocaties zijn:  

  SVRZ ’t Gasthuis, Middelburg
  SVRZ Simnia, Domburg 
  SVRZ Ter Valcke, Goes  
  SVRZ De Kraayert, Lewedorp
  SVRZ Ten Anker, Tholen 
  SVRZ De Molenhof, Zaamslag 
  SVRZ De Vurssche, Axel 
  SVRZ Ter Schorre, Terneuzen 
  SVRZ ’t Verlaet, Westdorpe
  SVRZ De Blide, Terneuzen
  SVRZ De Redoute, Sas van Gent

Bel voor meer informatie naar 088 - 887 1010 of kijk op www.svrz.nl.
We hopen u binnenkort te mogen verwelkomen als nieuwe vrijwilliger.



Dit samenspel komt tot leven in de woningen waar cliënten verblijven, 
waar zorgprofessionals werken, waar familie en mantelzorgers aanwezig zijn 
en waar de vrijwilligers komen ondersteunen. Aan SVRZ en haar cliënten 
zijn ruim 1.550 vrijwilligers verbonden. Soms voor een eenmalige activiteit, 
soms voor een langere periode. Soms om met één cliënt samen dingen te 
ondernemen, soms ook gericht op een woning of een groep cliënten. 

Wat kan ik doen als vrijwilliger bij SVRZ?
Wij vinden het belangrijk dat u activiteiten doet die bij u passen. Want dan 
is er echte aandacht en verbondenheid. Omdat er bij SVRZ veel cliënten 
met veel verschillende wensen en verlangens wonen, zijn er ook veel 
verschillende activiteiten waar vrijwilligers een belangrijke rol in kunnen 
spelen.Bijvoorbeeld cliënten ondersteunen bij het bijwonen van activiteiten 
en evenementen of in een groepswoning meehelpen met koken. Maar u kunt 
ook vriendschappelijk contact opbouwen met cliënten door regelmatig op 
bezoek te komen. In een gesprek met een van onze medewerkers vertellen 
wij u alles over de mogelijkheden en kunt u ook uw eigen wensen aangeven. 

Daarna gaan we op zoek naar werkzaamheden die passen bij uw wensen 
en kwaliteiten.

Wat verwacht SVRZ van mij? 
Samen met u maken we afspraken over de werkzaamheden die u gaat doen. 
Daarna volgt een kennismakingsperiode waarin we kijken of het vrijwilligers-
werk past bij uw verwachtingen en die van de cliënt(en) en medewerkers. 
Als deze periode naar ieders wens is verlopen en u ervoor kiest om vaste 
afspraken te maken over de taken en tijden, ondertekent u een overeenkomst. 
Omdat wij de veiligheid van onze cliënten erg belangrijk vinden, vragen we 
daarbij om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten daarvan worden 
door SVRZ vergoed.

Krijg ik een vergoeding voor vrijwilligerswerk? 
Bij SVRZ waarderen wij de inzet van vrijwilligers. Daarom zijn een aantal zaken 
goed geregeld voor de vrijwilligers die een overeenkomst hebben ondertekend:
  U ontvangt op 12 mei een attentie voor de Dag van de Verpleging.
  U ontvangt aan het einde van het jaar een kerstgeschenk.
   U krijgt jaarlijks een uitnodiging voor een vrijwilligersbijeenkomst of  

een workshop. 
   Uw reiskosten worden vergoed als u in een andere woonplaats woont 

dan waar u vrijwilligerswerk doet. 
   U bent via SVRZ verzekerd als u tijdens uw werkzaamheden schade aan 

derden toebrengt.

Het netwerk van de cliënt wordt steeds belangrijker in de 
zorg, en dus ook bij SVRZ. Mantelzorgers, zorgprofessionals 
en ook vrijwilligers werken samen voor de zorg en het welzijn 
van de cliënt. Ieder vanuit zijn of haar eigen unieke rol en 
positie, ieder met eigen taken en v erantwoordelijkheden en 
bijbehorende vrijheden.  

“Vrijwilligerswerk doen geeft mij 
veel voldoening”


