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1 Vrijwilligerswerk 
In Stichting Zorgwaard participeren de protestants-christelijke kerken uit 

de regio Hoeksche Waard. Vertegenwoordigers van deze kerken hebben 

zitting in de Participantenraad. De Raad van Toezicht telt vijf leden, de 

samenstelling is een afspiegeling van de in de stichting participerende 

kerken. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de algemeen directeur.  

 

Zorgwaard heeft ongeveer 1500 cliënten, er werken 1250 medewerkers 

en er zijn ongeveer 950 vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers worden 

ingezet op alle locaties. Zorgwaard is er trots op zoveel vrijwilligers te 

hebben die kunnen worden ingezet ten behoeve van haar cliënten en 

organisatie.  

 

De vrijwilliger neemt een steeds belangrijkere plaats in de hedendaagse 

maatschappij in. De verzwaring van de zorg maakt het noodzakelijk om 

vaker een beroep op vrijwilligers te doen. De vrijwilliger wordt ingezet voor 

het welzijn van de cliënten en ter ondersteuning van de beroepskracht. 

Vrijwilligerswerk blijft echter een aanvulling op de professionele zorg. Het 

vrijwilligersaantal groeit nog steeds. Het feit dat sommige vrijwilligers al 30 

jaar en langer aan Zorgwaard verbonden zijn is een teken dat het werk als 

zinvol ervaren wordt. 

2 Locaties van Zorgwaard  
Zorgwaard heeft de volgende locaties in de Hoeksche Waard:  

• Bliekenhof in Klaaswaal 

• Dorpzigt in Zuid-Beijerland 

• Elimhof in 's-Gravendeel 

• Gravin Sophie in Oud-Beijerland 

• Hoge Weide in Strijen 

• 't Huys te Hoecke in Puttershoek 

• Immanuël in 's-Gravendeel 

• Korenschoof in Heinenoord 

• Poorthuis in Nieuw-Beijerland  
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• Rembrandt in Oud-Beijerland 

Naast zorg, behandeling en verblijf op een van deze locaties levert 

Zorgwaard thuiszorg (huishoudelijke hulp, verzorging/ verpleging), 

maaltijdverstrekking, dagbehandeling, dagbesteding, alarmopvolging, 

eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek en allerlei 

aanvullende diensten. Ook levert Zorgwaard Geriatrische Revalidatie Zorg 

voor patiënten die moeten revalideren na bijvoorbeeld een heupoperatie 

of een herseninfarct. 

3 Onze missie en visie 
Zorgwaard biedt, vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een 

integraal concept van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle 

burgers in de Hoeksche Waard, om daarmee waarde toe te voegen aan 

de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk).De basisvraag daarbij is: 

“welke zorg zou je zelf voor één van je dierbaren willen krijgen?” 

Wij streven naar kleinschaligheid en nabijheid, in een maximale 

verbinding met de naasten van de zorgvragers, de vrijwilligers en andere 

partners in de lokale gemeenschappen.  
Op een betrokken, gastvrije en deskundige wijze voldoen we aan de 

wensen van de cliënt. 

4 Vrijwilligersbeleid 
De visie ten aanzien van de zorg van Zorgwaard brengt met zich mee dat 

in de toekomst steeds meer vraag zal zijn naar vrijwilligerswerk op maat. 

Hierbij wordt uitgegaan van de vraag van de cliënt. Kwaliteit van het 

vrijwilligerswerk willen we waarborgen door goede begeleiding en waar 

nodig praktijkgerichte scholing. Het beleid is er op gericht om goede 

voorwaarden te scheppen, zodat vrijwilligerswerk in Zorgwaard kan 

inspelen op een snel veranderend zorgaanbod. Vrijwilligerswerk kent vele 

specifieke aandachtsgebieden. Dit is mede afhankelijk van de behoefte 

van de cliënt en de mogelijkheden van de locatie. Maar is ook sterk 

afhankelijk van de wens van de vrijwilliger. Zorgwaard kiest ervoor om 

haar vrijwilliger datgene aan te bieden waar de vrijwilliger goed in is, daar 

waar zijn/haar voorkeur ligt en wanneer het de vrijwilliger uitkomt.  
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We hanteren wel zeer nadrukkelijk de regel; "vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend”. We bieden vrijwilligerswerk aan iedere geïnteresseerde met 

een gebleken geschiktheid. Zorgwaard vraagt voordat de vrijwilliger 

begint, een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

5 Activiteiten door vrijwilligers 
Activiteiten waarbij vrijwilligers zich inzetten  zijn heel divers. Enkele 

voorbeelden:  

• Het bezoeken en een praatje maken met de cliënten; 

• Ondersteuning bieden aan cliënten bij een maaltijd of tijdens het 

koffiedrinken (op een afdeling, woongroep of in het restaurant zijn);  

• Begeleiden bij de kerkdiensten;  

• Fietsen met de duo-fiets of rolstoelfiets; 

• Ondersteuning geven bij vervoer van en naar de dagbesteding; 

• Wandelen met cliënten; 

• Ondersteunen bij uitstapjes; 

• Ondersteunen bij diverse creatieve activiteiten.  

6 Overleg en vergoedingen 
Eén maal per jaar wordt er een overleg met de vrijwilligers gehouden bij 

het team waar zij werkzaam zijn. Er is een attentieregeling en een 

reiskostenvergoeding voor de vrijwilliger die buiten zijn/haar woonplaats 

vrijwilligerswerk doet voor Zorgwaard. Daarnaast is er een collectieve WA- 

en ongevallenverzekering afgesloten voor zowel medewerkers als 

vrijwilligers. 

7 Team welzijn /vrijwilligers 
Vele activiteiten kunnen mede door de enthousiaste inzet van onze 

vrijwilligers worden uitgevoerd. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die 

het leuk vinden om zich in te zetten voor onze cliënten. Kijk gerust eens 

op www.zorg-waard.nl voor onze vacatures. U vindt ons ook op Facebook 

en Instagram.  

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer informatie, dan kunt u 

contact opnemen met één van de coördinatoren vrijwilligerswerk. Mocht u 

http://www.zorg-waard.nl/
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voor een specifieke locatie vrijwilligerswerk willen doen, wilt u dit dan 

aangeven, zodat de juiste collega contact met u op kan nemen om de 

mogelijkheden te bespreken.   

 

Telefoon: 078-6763400 

Mail:   welzijn/vrijwilligers@zorg-waard.nl  

mailto:welzijn/vrijwilligers@zorg-waard.nl
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