Vrijwilligerswerk

Word vrijwilliger
bij Lunet en maak
het verschil

Samen werken aan een goed leven

Smullen van een ijsje op een zonnig terras. Genieten in het
water tijdens het wekelijkse zwemuurtje. Je verwonderen op
een dagje uit in een museum, pretpark of voetbalstadion.
Of samen koken op een woongroep. Dagelijkse activiteiten die
de cliënten van Lunet kunnen doen door de hulp en steun van
onze vrijwilligers. Dingen waar je blij van wordt. Als cliënt én
als vrijwilliger. Wil je ook iets betekenen voor onze cliënten?
Bij Lunet werken we samen aan een goed leven.
Maak jij er werk van?

Waarom vrijwilliger
worden bij Lunet?
Of je nu gepensioneerd bent of werkt, jong of oud, iets wilt betekenen
voor een ander en zelf je sociale contacten wilt uitbreiden: bij Lunet ben
je welkom. Je krijgt er een zinvolle tijdsbesteding voor terug. Net als
nieuwe vrienden, contacten en ervaringen. Jij maakt het verschil voor
onze cliënten. Zij genieten van jou, en jij van hen. Je kijkt door onze
cliënten op een nieuwe manier naar de wereld. Klein geluk is het aller
belangrijkste. Fietsen langs een veld zonnebloemen, samen een frietje
eten, een potje kaarten. Niet genoten is altijd mis.
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Hoe ziet vrijwilligerswerk bij Lunet eruit?
Wat je ook doet als vrijwilliger, jouw werk heeft meerwaarde. Want door jou
kan iemand er lekker op uit, winkelen, wandelen, kletsen, werken. Of je
draagt bij aan het onderhoud van onze tuinen, of het fixen van klusjes. Wil
je iets betekenen, dan gaan we om de tafel zitten en maken we kennis met
elkaar. Samen kijken we waar jouw talenten en wensen het beste passen.
De ene vrijwilliger begeleidt een (vaste) cliënt bij activiteiten, als maatje.
De ander is juist actief in de keuken of als fietsenmaker. Je kunt bij ons vele
kanten op.

Wat krijg je van ons?
Wij waarderen het enorm als je je als vrijwilliger wilt inzetten voor onze
cliënten. Bij Lunet vind je humor, een open sfeer en een no-nonsense
aanpak. Je zet je in waar en hoe vaak jij dat wilt. Natuurlijk word je
daarbij gesteund door onze professionals.
Als vrijwilliger krijg je niet betaald, maar ontvang je wel een reis- en
onkostenvergoeding. En je valt onder de aansprakelijkheidsverzekering
van Lunet. Ook heb je toegang tot online trainingen om jezelf te blijven
ontwikkelen in de onderwerpen die jij leuk vindt.

Wat vragen we van jou?
Het is fijn als jij plezier en enthousiasme meebrengt. Geduld en het
kunnen aangeven van grenzen zijn ook belangrijke eigenschappen.
En je hoeft geen achtergrond te hebben in de zorg. Van loodgieter
tot (oud-)directeur en van student tot schilder: iedereen kan van
onschatbare waarde zijn voor onze cliënten.

Meer weten?
Wil jij werk maken van jouw wens om iets voor een ander te betekenen?
Of heb je vragen over vrijwilligerswerk bij Lunet? Meld je dan bij Lunet via
vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl of bel ons op telefoonnummer 088-551 56 10.
We ontmoeten je graag.
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Als vrijwilliger mag ik elke week mensen ontmoeten die
blij zijn dat ze me weer zien, mij vasthouden als ik er ben,
die zwaaien als ik weer ga en dan roepen: we zien je
graag weer een volgende keer. Hoe mooi is dat.
Elke - vrijwilliger Woonpark Eckartdal

Meer weten?
Voor vragen over vrijwilligerswerk
kun je terecht bij onze recruiters.

088 - 551 56 10
vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl

Samen werken aan
een goed leven

www.lunet.nl
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Lunet ondersteunt kinderen en
(jong)volwassenen met een zorgvraag,
zoals een verstandelijke beperking,
gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand. Daarbij gaan we uit van wat
iemand kan en wil. Wij zetten mensen
in hun kracht zodat ze het beste uit
zichzelf kunnen halen. Samen werken
we aan een zo zelfstandig mogelijke en
volwaardige plek in de maatschappij.
Of het nu gaat om wonen, werken, leren
of vrije tijd; Lunet is altijd betrokken,
dichtbij en toegankelijk.

