
Vrijwilligersbeleid

Met vrijwillige inzet meer aandacht voor 

bewoners en cliënten

Inleiding
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy, 
Lâle en De Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving 
ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en 
cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. De Leystroom is er 
voor ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Raffy is er voor de 
Indische en Molukse ouderen en Lâle voor Turkse ouderen. Vanuit de drie locaties is er tevens 
een breed aanbod dagbesteding en zorgverlening en verpleging voor zelfstandig wonende 
ouderen in Breda en omstreken.

Met onze betrokken medewerkers en vrijwilligers zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor 
dat ouder worden fijn en waardig is. Op een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten 
en familie dichtbij.

Visie op vrijwilligerswerk
In Raffy-Lâle-Leystroom is alles en iedereen gericht op de bewoners/cliënten en hun familie, 
zodat zij hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals zij dit gewend zijn geweest. 
Vrijwillige inzet bieden we op basis van behoeftes en de ondersteuningsvraag van de oudere. 
Vrijwilligers creëren met hun vrijwillige inzet mogelijkheden om extra aandacht te geven aan 
onze bewoners en cliënten. Ook op facilitair gebied hebben vrijwilligers een belangrijke bijdrage 
aan wonen en welzijn. Vrijwilligers en professionals delen vanuit respect verwachtingen, 
behoeftes, kennis en ervaring en kijken samen naar de best haalbare situatie teneinde kwaliteit 
van zorg en leven te realiseren voor de bewoner/ cliënt.

Wat voor vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is zichtbaar in verschillende vormen, zowel in direct bewonerscontact door 
bewoners extra aandacht te geven tijdens maaltijden, een luisterend oor te bieden, samen te 
gaan wandelen, begeleiding tijdens verschillende activiteiten, samen een optreden of uitstapje 
beleven, spelletjes doen, winkelen enz. Maar ook activiteiten die voorwaardenscheppend zijn 
als cliënten ophalen en thuisbrengen om naar de dagverzorging te gaan, het ondersteunen in de 
keuken voor de maaltijden, ondersteunen in Buurthuis Toma, Buurthuis De Leystroom, in de 
Toko of Grand café Raffy. Vrijwilligers vervullen eveneens een belangrijke rol in het inspelen op 
culturele (collectieve) behoeften van bewoners. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij 
moskeebezoek, de Indië-herdenking en kerstvieringen. 

Overeenkomst en vog
Een vrijwilliger wordt geregistreerd en voorzien van een vrijwilligersovereenkomst wanneer er 
structureel per maand 4 uur of meer vrijwilligerswerk wordt verricht. Het kunnen overhandigen 
van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is een voorwaarde voor een vrijwilliger om een 
vrijwilligersovereenkomst aan te kunnen gaan

Samen kleurrijk.



teamvrijwilligers@raffy-leystroom.nl 

Tussen de vrijwilliger en de professional zijn de volgende punten zeer van belang: 

Goede samenwerking 
Dit doen we door:
• Een introductiebijeenkomst
• Kennis maken met je directe collega’s, vrijwilligers en professionals
• Ingewerkt worden op de betreffende afdeling
• Met je vragen terecht kunnen bij je team
• Scholingen/ training aanbieden die ondersteunend zijn aan de vraag/ behoefte van de 

bewoner

Goede afstemming
Dit doen we door:
• Verwachtingen naar elkaar uitspreken
• Kennis en ervaringen delen
• Op de hoogte worden gehouden met betrekking tot ontwikkelingen, werkwijzen en 

afspraken van de betreffende afdeling
• Op de hoogte worden gehouden met betrekking tot ontwikkelingen binnen de organisatie
• Open staan en luisteren naar elkaar

Waardering
De belangrijkste waardering is te zien en terug te ontvangen, dat je als vrijwilliger iets toevoegt 
aan het welzijn. Het praktisch waarderen doen we als volgt:
• Een attentie tijdens de Dag van zorg op 12 mei.
• Gratis koffie en thee tijdens zijn/haar vrijwilligerswerk.
• Gratis kom soep tijdens de lunch.
• 50% korting op een maaltijd.
• Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan vrijwilligers die jubileren. 
• Een digitale verjaardagskaart op zijn/haar verjaardag.
• Een kerstpakket.
• Een reiskostenvergoeding 

Er is een vrijwilligerscommissie die de belangen behartigt van alle vrijwilligers.

Team vrijwilligers
Als team vrijwilligers zorgen we dat het goed is geregeld voor alle vrijwilligers.

Madelon Gielen, Sandra van Dongen en Saskia Innemee.


