Word vrijwilliger bij Hospice Scheveningen…
...en maak het échte verschil voor de mensen die in de laatste
fase van hun leven verkeren.
Hospice Scheveningen

Hospice Scheveningen is de locatie van Respect waar mensen terecht kunnen voor palliatieve zorg, de zorg voor
mensen die nog maar kort te leven hebben. Naast de vaste zorgmedewerkers, die er zijn voor de zorg- en
medische taken, is het vooral belangrijk dat de vrijwilliger er is om de cliënt en de familie te ondersteunen.
Daarbij zijn aandacht, ondersteuning en inlevingsvermogen sleutelwoorden.

Wat doet een vrijwilliger op Hospice Scheveningen?

De ondersteuning loopt uiteen van een gastvrouw zijn voor familie en bezoek, het verzorgen van maaltijden en
helpen met eten tot voorlezen en een praatje maken. Verder helpt de vrijwilliger de verzorging met lichte
zorgtaken, bij het verrichten van hand- en spandiensten voor de cliënten en bij werkzaamheden van
huishoudelijke aard. Vrijwilligers voeren geen medische of verpleegkundige handelingen uit.

Als vrijwilliger hoort u erbij!

U komt terecht in een informeel, warm en collegiaal team in een betrokken organisatie. Wij zorgen voor de juiste
ondersteuning en begeleiding. En als u dat wenst, dan zijn er ook mogelijkheden om bijscholing te volgen en
themabijeenkomsten bij te wonen. Indien u reiskosten moet maken, dan vergoeden wij dit.

Wat wordt er van u verwacht?

Zorgdragen voor een warme en gastvrije sfeer;
Kunnen omgaan met emoties van de ander en met eigen emoties;
Betrouwbaar zijn en vertrouwen kunnen wekken;
Zelfstandig kunnen werken;
Bereid zijn tot samenwerking en overleg;
Respect hebben voor privacy, levensovertuiging en wensen van de cliënt en de betrokkenen;
Zich bescheiden kunnen opstellen maar zonnodig sturend kunnen optreden.
Kunnen omgaan met steeds wisselende situaties;
Met dilemma’s en specifieke vraagstukken van het hospice kunnen omgaan: euthanasie,
stervensbegeleiding, pijn en/of eenzaamheid.

Voorbeelden van werkzaamheden van vrijwilligers:

Helpen bij de verzorging van cliënten in samenwerking en overleg met de verpleegkundige (wassen,
aankleden);
Helpen bij toiletgang;
Het verrichten van hand- en spandiensten voor de cliënten;
Maaltijd verzorgen, helpen bij eten;
Koffie en thee brengen;
Gastvrouw zijn voor familie en bezoek;
Voorlezen, praatje maken;
Werkzaamheden van huishoudelijke aard (bijvoorbeeld de was doen).

Wat vragen we?

Flexibele inzet van minimaal 1 dagdeel van 4 uur per week;
1 keer per 4 weken 1 dag- of avonddeel in het weekend en feestdagen;
Bereid zijn om de aangeboden scholing en e-learning voor vrijwilligers te volgen;
Bereid zijn om deel te nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten;
Bereid om een VOG af te geven (=verklaring omtrent gedrag).

Wat krijgt u ervoor terug?

Ondersteuning en begeleiding: u doet het niet alleen, er zijn altijd zorgmedewerkers in de buurt waar u op
terug kunt vallen;
Een basistraining die u ondersteunt bij het vrijwilligerswerk;
Mogelijkheden om u verder te ontwikkelen via bijscholing en themabijeenkomsten;
Een informeel, warm en collegiaal team in een betrokken organisatie;
Reiskostenvergoeding (indien gewenst);
Jaarlijkse evaluatiegesprekken;
Bovenal voldoening: u krijgt de kans om echt het verschil te maken in het leven van uw medemens.

Kunt u het verschil maken voor de mensen die nog maar kort te leven hebben?

En bent u minimaal één dagdeel van 4 uur per week beschikbaar? Wij gaan graag met u in gesprek. Bea van
Schaik, zorgmanager van het hospice, is bereikbaar via 06-41542874 of b.vanschaik@respectzorg.nl.

