
Word vrijwilliger
Interesse in vrijwilligerswerk bij vzw Zorgnetwerk Trento?
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Vrijwillige inzet van mensen is essentieel in de gehele samenleving. 
Ook binnen ons zorgnetwerk ervaren de bewoners die meerwaarde. 

Vrijwilligers die zich herkennen in de missie en de visie van onze 
instelling, helpen ons die uit te dragen. Zonder vrijwilligers zou de 
zorg- en dienstverlening er anders uit zien. Meer handen maken 
het immers mogelijk activiteiten met nog meer zorg uit te voeren en 
het aanbod uit te breiden. 

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VAN VRIJWILLIGERSWERK  
BINNEN ZORGNETWERK TRENTO?

Binnen de 2 woonzorgcentra kan je je steentje bijdragen bij:

 Begeleiden van activiteiten en uitstappen
• vb. zomerwandelingen, uitstap naar de markt, bewoners 

begeleiden tijdens grote activiteiten in de cafetaria, …
 Ondersteuning bieden op een afdeling

• vb. maaltijdbegeleiding, koffiebedeling, specifieke zorg  
en aandacht voor personen met dementie, …

 Individuele begeleiding van een bewoner
• vb. samen handwerken, een luisterend oor bieden, …

 Cafetariawerking
• vb. hulp bieden in cafetaria, hulp bieden tijdens koffietafels  

en feestmaaltijden, …
 Klusjes, administratieve- en logistieke ondersteuning

• vb. dieren en planten verzorgen, rolstoelen reinigen,  
decoreren van afdelingen, …

Heb je eigen ideeën en/of initiatieven? Stel ze ons gerust voor.



Wat biedt Zorgnetwerk Trento?

Je krijgt de kans om iets bijzonder te betekenen voor kwetsbare 
personen.

Je hebt inspraak in het takenpakket en de mogelijkheid om verschil-
lende taken uit te voeren. 

Je behoort tot een gemotiveerde vrijwilligersgroep die begeleid 
wordt door aanspreekpersonen. 

Er bestaat ook de mogelijkheid tot het volgen van vormingen.

De organisatie neemt de tijd zijn vrijwilligers te bedanken voor 
hun inzet. Je wordt mee uitgenodigd voor medewerkersactiviteiten 
zoals ‘Dag van de medewerker’, personeelsuitstappen, … 

Tijdens het vrijwilligerswerk zijn er gratis dranken voorzien. Er wordt 
een gratis maaltijd aangeboden bij meer dan 6 uur vrijwilligerswerk 
op een dag en bij maaltijdbegeleiding op een afdeling.

Zorgnetwerk Trento sluit voor al zijn vrijwilligers een algemene  
verzekering af.
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Mag ik wettelijk gezien  
vrijwilligerswerk doen?

Wat verwacht Zorgnetwerk Trento  
van zijn vrijwilligers?

We verwachten van onze vrijwilligers dat:

• Ze minstens 1x per jaar vrijwilligerswerk uitvoeren  
binnen Zorgnetwerk Trento

• Ze zich houden aan de visie en kernwaarden van de organisatie 
• Ze verantwoordelijkheidszin tonen door de gemaakte  

afspraken na te komen en het beroepsgeheim te respecteren

Bijna iedereen die ouder is dan 15 jaar mag wettelijk gezien vrij-
willigerswerk uitvoeren in België. In bepaalde situaties zijn er wel  
bijzondere regels.

Ben je werkloos, (brug)gepensioneerd, arbeidsongeschikt, een per-
soon met een beperking, zwanger of pas bevallen? Op onze website 
vind je meer informatie.

www.zorgnetwerktrento.be/vrijwilligers
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Er zijn verschillende mogelijkheden om je aan te melden als kandi-
daat vrijwilliger:

• Spreek een onthaalmedewerker aan
• Neem telefonisch contact op
• Vul het aanvraagformulier in op onze website:  

www.zorgnetwerktrento.be/aanvraag-vrijwilligerswerk

Je zal uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek, waar-
bij we zorgvuldig bekijken wat je interesses en mogelijkheden zijn. 

Vrijwilligers die regelmatig hulp bieden ondertekenen de ‘Overeen-
komstennota tussen de vrijwilliger en vzw Zorgnetwerk Trento’ 
en vrijwilligers die op occasionele basis ondersteuning bieden on-
dertekenen per deelname de ‘Overeenkomstennota voor eenmalige 
activiteiten’.

Hoe word je vrijwilliger  
in Zorgnetwerk Trento?





Zorgnetwerk Trento
De kracht van samenwerken
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wzc Sint-Jozef

Molenstraat 11, 9220 Moerzeke
tel.: 052 / 48 08 80

wzc De Vliet

Koevliet 8, 9240 Zele
tel.: 052 / 45 96 00

info@zorgnetwerktrento.be

www.zorgnetwerktrento.be

facebook.com/ZorgnetwerkTrento

http://www.marisavancauteren.be

