Word vrijwilliger bij SWZ!
Wat mag je van SWZ verwachten?
Er volgt eerst een kennismakingsgesprek waarin wordt besproken wat je leuk vindt en waar je
goed in bent. Ook wordt er gekeken op welke momenten je inzetbaar kunt zijn. Tijdens het gesprek
wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Met dit aanmeldingsformulier kan SWZ je registreren,
de afspraken vastleggen en je tevens verzekeren. De vrijwilliger krijgt een verzoek om een VOGverklaring aan te vragen. Na twee maanden vindt er een evaluatie plaats. Bij wederzijdse tevredenheid wordt het vrijwilligerswerk voortgezet en vastgelegd in een overeenkomst.
SWZ stimuleert vrijwilligers om vanuit hun eigen situatie te kijken naar welk soort vrijwilligerswerk
zij willen doen. Is het omdat je iets heel erg leuk vindt of omdat je ergens heel goed in bent? Of is
het omdat je juist iets nieuws wilt leren of nieuwe ervaringen op wilt doen? Het kan allemaal.
SWZ biedt vrijwilligers ondersteuning en de gelegenheid om cursussen of workshops te volgen om
het werk goed uit te kunnen oefenen. Ook informeert SWZ de vrijwilligers over de ontwikkelingen
binnen SWZ en wordt er aandacht besteed aan de inzet van vrijwilligers. Bij SWZ heb je als vrijwilliger dus enorm veel mogelijkheden.
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Waar kun je je aanmelden?
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij de Consulent Vrijwilligers, telefoonnummer:
06- 57 55 50 07 of e-mail: vrijwilligers@swzzorg.nl
Meer informatie over actuele vacatures bij SWZ kun je vinden op www.werkenbijswz.nl

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van
onze cliënten. Bij SWZ zijn ruim 320 vrijwilligers actief en daar zijn we trots op! Belangstellenden
zijn echter altijd meer dan welkom, want er is genoeg te doen.
Welke activiteiten zijn er voor vrijwilligers?
Er zijn verschillende soorten activiteiten waar vrijwilligers een rol in kunnen spelen:
• Cliëntgebonden activiteiten:
- je verbindt je voor langere tijd aan een specifieke cliënt en gaat met hem/haar allerlei nuttige
of gezellige activiteiten ondernemen.
- je ondersteunt bij groepsactiviteiten.
Daarbij kun je denken aan het geven van computerles, ondersteuning bij pastorale zorg,
		 ondersteuning van cliënten bij de kinderboerderij, sport- en ontspanningsactiviteiten,
		 paardrijden, etc.
• Niet-cliëntgebonden activiteiten:
- Het bieden van ondersteuning bij bijv. onderhoud van de tuin of gebouwen, administratieve
werkzaamheden, het bezorgen of verplaatsen van goederen, etc.

Stichting SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Met als streven
dat onze cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen in de maatschappij. De
vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. Niet het beste ervan maken,
maar het beste eruit halen! SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en
betrokken medewerkers en vrijwilligers.
Stichting SWZ is actief in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Wij beschikken over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen en bieden begeleid wonen, thuisondersteuning, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling. We werken daarbij nauw samen met de cliënt, zijn naasten,
huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en diverse re-integratiebureaus.

Contactgegevens
Stichting SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
SWZ biedt bedrijven en organisaties ook de mogelijkheid om in het kader van “Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen” hun teambuildings- of personeelsactiviteiten bij SWZ te laten plaatsvinden. Dit is een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk, waarbij een groep medewerkers van een bedrijf of organisatie een dagdeel een activiteit komt uitvoeren. Het gaat om activiteiten voor cliënten
die eventueel ook samen met cliënten uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het opknappen
van een ruimte of het gezellig maken van de tuin.
Wat levert vrijwilligerswerk jou op?
Werken met mensen met een beperking is afwisselend. Geen dag is hetzelfde en elke dag heeft
zijn kostbare momenten. Momenten met grote en kleine gebaren, soms ontroerend, soms moeilijk,
soms grappig en onverwacht. Momenten om over na te denken of nog lang van te genieten.
Vrijwilligerswerk is een waardevolle tijdsbesteding waarbij veel nieuwe ervaringen worden opgedaan en nieuwe contacten en vriendschappen worden gesloten.

Maatschappelijke onderneming / Dagbesteding
Dagbesteding
Wonen
‘s Hertogenbosch

Son

Eindhoven

Locatieoverzicht Stichting SWZ

Daarnaast staat SWZ ook open voor initiatieven van vrijwilligers. Heb jij als vrijwilliger een passie
voor een bepaalde activiteit, dan wil SWZ samen met jou bekijken hoe jij jouw passie binnen het
vrijwilligerswerk kan vormgeven.

Helmond

Meerwaarde voor de cliënt
Vrijwilligers vormen voor de cliënten een enorme meerwaarde. Zij zorgen ervoor dat cliënten meer
mogelijkheden krijgen voor ontspanning, vrijetijdsbesteding en andere zinvolle activiteiten. Deze
bezigheden leveren cliënten veel plezier op, maar zijn ook noodzakelijk voor hun geestelijke en
lichamelijke welzijn. Vrijwilligers betrekken cliënten bij het gemeenschapsleven en dragen bij aan
de maatschappelijke integratie. Daarom zijn vrijwilligers enorm waardevol.

