Vacature VTH maatjes
Functiebeschrijving:
De Vrijwillige Thuishulp is een van de diensten die vanuit de Buurtteams wordt georganiseerd.
Zelfstandig wonende mensen in ’s-Hertogenbosch die in hun thuissituatie hulp en ondersteuning
nodig hebben, kunnen een beroep doen op de Vrijwillige Thuishulp. Via de Vrijwillige Thuishulp
bieden ruim 300 vrijwilligers hen praktische hulp en sociaal contact. Binnen de Vrijwillige Thuishulp
onderscheiden we de volgende diensten:
•
•
•
•
•
•

Begeleidingspoule (voor vervoersbegeleiding naar ziekenhuis e.d.);
Administratieve hulpdienst (inclusief belastinghulp);
Tuin- en klussenhulp;
Boodschappenhulp;
Sociaal contactgroep (inclusief wandelen/ fietsen/computerhulp);
Dementiemaatjes.

‘Maatjesproject’ is een verzamelbegrip voor projecten die vrijwilligers een-op-een koppelen aan
iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Het kan
gaan om het leren van de Nederlandse taal, om het bieden van emotionele steun, maar ook om hulp
bij zelfstandig wonen, of bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten.
Kerntaken:
De vrijwilligers van Vrijwillige Thuishulp bieden hulp en ondersteuning aan kinderen, volwassenen en
ouderen (met een beperking) die zelfstandig wonen in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
De aanvragen kunnen voor langdurig contact zijn, zoals bijvoorbeeld gezelschap aan huis of samen
wandelen, fietsen of winkelen. Het kan ook gaan om praktische, kortdurende hulp zoals klusjes in en
om huis, boodschappen doen, administratieve hulp of vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis.
Bewoners kunnen door vrijwillige ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen,
hebben sociale contact en zijn in verbinding met de buitenwereld.
Wij vragen:
•
•
•

Affiniteit met mensen
Stabiel, geduldig en sociaal vaardig
Minimaal enkele uren per week of per twee weken inzetbaar, tenminste voor een jaar.

Wij bieden:
•
•
•

Flexibel vrijwilligerswerk waarbij u zelf uw tijd kunt indelen;
Contact met mensen die u anders misschien niet had ontmoet;
Een vrijwilligersovereenkomst, verzekeringen en faciliteiten om uw inzet goed te kunnen
uitoefenen.

Contact:
Heeft u interesse, middels een kennismakingsgesprek kunnen we informatie met u doorspreken,
waarna u kunt besluiten of u aan de slag wilt gaan als maatje. Heeft u vragen of wilt u zichzelf
aanmelden, neem contact op met:
Julie Meijers voor Hambaken, Orthen, Buitenpepers, Haren, Donk, Reit, Slagen, Herven, Rompert,
Maaspoort, Empel en Morgen.
juliemeijers@farent.nl 06-15418105
Anja Hobbelen voor Rosmalen, Groote Wielen, Hintham, Nuland en Vinkel.
anjahobbelen@farent.nl 06-46768107
Wim Huiskamp voor Boschveld, Deuteren, Muntel, Vliert, Orthenpoort, Binnenstad.
wimhuiskamp@farent.nl 06-50265019
Marion Leeijen voor Gestelse Buurt, Zuid, Oost.
marionleeijen@farent.nl 06-46752847
Manigeh Molaparast voor Kruiskamp, Schutskamp, Engelen, Bokhoven.
manigehmolaparast@farent.nl 06- 46768103

