Extra handen voor de zorg nodig!

Vanaf 4 uur per week, liefst meermaals per week

Helpende hand verstrekken in hartje Utrecht?
Dat kan in het Bartholomeus Gasthuis!
In het Bartholomeus Gasthuis verlenen we 24/7 professionele en persoonlijke welzijnszorg aan ca. 100
mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Met elkaar realiseren we onze missie: “Wij zorgen er
voor dat u ´Zorgeloos Verzorgd´ ouder kunt worden in het hart van Utrecht!” Respect, professionaliteit,
aandacht, warme betrokkenheid en gastvrijheid zijn de kernwaarden die in al ons handelen centraal staan.
Het coronavirus brengt ons mogelijk in moeilijke situaties en verwachten we dat extra hulp nodig zal zijn.
Wil jij ons met jouw extra handen ondersteunen?
Natuurlijk weten we nog niet precies hoeveel hulp we straks van je nodig hebben, maar wat we wél weten is
dat het nu alvast nodig is om met jou in contact te komen. Zodat we je straks op hele concrete momenten op
je kunnen rekenen door één simpel telefoontje. Wil jij een waardevolle bijdrage leveren om de zorg voor onze
kwetsbare bewoners hoog te houden? Reageer dan per omgaande. Het volgende is voor jou van belang te
weten: je zult niet in contact komen met bewoners die mogelijk besmet zijn met het coronavirus.
Wat ga je doen?
Heel simpel en oh zo welkom: helpen in de zorg voor bewoners de bij ons wonen. Wij denken dat jouw hulp
in elk geval nodig is op onze groepswoningen. Daar ondersteun je in de zorg voor bewoners met dementie. Je
draagt bij aan de dagelijkse zorg, het woonplezier en het welzijn van onze bewoners die straks ook een beetje
“jouw bewoners” worden.
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helpt bij eet- en drink momenten.
helpt om de huiskamer een fijne, opgeruimde en schone plek te laten zijn.
bent bij bewoners en door jouw aanwezigheid zijn bewoners niet alleen in de huiskamer.
doet kleine activiteiten met de bewoners zodat zij het naar de zin hebben.
zorgt voor contact met de familie door Ipad/facetime bellen etc.
helpt, als het nodig is, bij lichte zorg: tanden poetsen, aan- en uitkleden etc.

Wanneer ben je nodig?
Je bent gedurende de hele dag nodig op één of meer van de volgende tijden:
Ochtend:
09.00 uur - 13.00 uur
Middag :
13.00 uur - 17.00 uur
Avond 1:
17.00 uur - 21.00 uur
Avond 2:
21.00 uur - 00.00 uur (niet in eerste instantie)
Nacht :
00.00 uur - 7.00 uur (niet in eerste instantie)
Jij bent de baas over jouw mogelijkheden. Je kunt je inschrijven voor een ochtenddienst, een middagdienst of
een avonddienst. Meerdere aaneengesloten diensten zijn ook welkom! Uiteraard eet je lekker mee tijdens de
maaltijden. Het heeft de voorkeur wanneer je meerdere diensten per week bij ons kunt helpen. Het helpt ons
en de bewoners om bekende gezichten te zien.
Waar kun je op rekenen?
 Dankbaarheid voor je bijdrage.
 Zinvol werk in een omgeving waar bewoners en medewerkers blij zijn met je hulp.
 Een unieke inkijk in de bewonerszorg in en het reilen en zeilen van ons mooiste gasthuis in de Utrechtse
binnenstad (anno 1367!).
 Deel uitmaken van een gezonde dosis trots voor het prachtige vak van de zorg.
Wat vragen we?
 Je woont in (de directe omgeving van) Utrecht en bent strikt in het naleven van de sociale en hygiëne
preventierichtlijnen.
 Je gegevens en beschikbaarheid aan te geven op onderstaand formulier.
 Je hebt liefde voor mensen en draagt het hart op een goede plaats.
 Je bent betrouwbaar in afspraken en komt volgens opgegeven beschikbaarheid.
 Je hebt een gezonde dosis lef en het vermogen om zelfstandig je draai te vinden en het naar je zin te
hebben in mogelijk niet optimale begeleidingsomstandigheden.
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Meer weten voordat je aan de slag gaat?
Voordat je aan de slag gaat is het fijn en nodig dat je je verdiept in onze FAQ informatie nieuwe vrijwilligers
op onze website www.bartholomeusgasthuis.nl. Hierdoor beschik je nu al over alle informatie die je straks
weten moet.
Hoe kom je met ons in contact?
Vul onderstaand aanmeldformulier in en mail deze naar hrm@bartholomeusgasthuis.nl. Indien je meerdere
diensten per week kunt bijdragen, nemen we persoonlijk contact met je op via facetime. Zo leren we elkaar
vooraf toch een beetje kennen!
Je kunt het aanmeldformulier ook downloaden als word-bestand, op je computer invullen, opslaan en naar
ons mailen via bovenstaand e-mailadres.
Download aanmeldformulier
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Aanmeldformulier Helpende Handen
Wij weten graag vooraf op welke dagdelen en dagen van de week je structureel kúnt en wilt bijdragen. We
realiseren ons dat het mogelijk lastig is om je vooraf vast te leggen. Voor ons is het juist in urgente situaties
van groot belang om vooraf een goede inschatting te kunnen maken over wie we wanneer beschikbaar is om
daarin zo snel mogelijk te kunnen schakelen.
De keerzijde is dat het zo kan zijn dat je in de praktijk niet altijd nodig zult zijn op de door jou aangegeven
momenten. Het is altijd mogelijk om de door jou aangegeven beschikbaarheid op een later moment te
wijzigen.
Dagdeel

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Daghulp
09.00– 13.00 uur
Middaghulp
13.00– 17.00 uur
Avondhulp 1
17.00– 21.00 uur
Avondhulp 2
21.00 - 00.00 uur
(niet in eerste
instantie)

Nacht
00.00 - 7.00 uur
(niet in eerste
instantie)

NB: Wil je je écht niet vastleggen. Geef dan hieronder aan wat je tijdsmogelijkheden of alternatieve hulptaken
zijn.

Ja, ik wil graag helpen en ik ben een nieuwe vrijwilliger.
Mijn gegevens zijn:

Voor en achternaam:
Straat, huisnr., PC, woonplaats:
Telefoonnummer (06) en mailadres:
Opleidings-/werkachtergrond:

