
Wij zoeken een maatje voor een bewoner met de ziekte 

dementie 

Voor onze afdeling Zorg zoeken wij: 

Een maatje voor een bewoner van een van onze groepswoningen voor dementerende 

ouderen. In een één-op één-contact doe je leuke dingen met deze bewoner, zoals een 

wandeling maken, een poosje naar de binnentuin, een kopje koffie drinken in de brasserie, 

fotoboeken bekijken, gewoon gezellig praten, een spelletje. 

     

Gewenst profiel 

 

Basiscompetenties 

 je bent sociaal vaardig: je kunt goed luisteren en observeren; contact maken één-op-

één; je hebt geduld en inlevingsvermogen in anderen; 

 je hebt affiniteit met dementerende ouderen en bent bereid je in te leven in hun 

belevingswereld; 

 je komt gemaakte afspraken na. 

Specifieke aandachtspunten 

 je kunt omgaan met een rolstoel of bent bereid dit te leren (indien van toepassing; 

sommige bewoners zijn afhankelijk van een rolstoel als zij zich verplaatsen);  

 je stelt de behoefte/interesse van de bewoner bij de invulling van het contact voorop; 

 in een lastige situatie blijf je kalm en treed je handelend op en/of zoek je (indien 

mogelijk) contact met het verzorgend team 

 je bent bereid en in staat je te houden aan eventuele zorg- of behandelafspraken die 

gelden voor de bewoner.     

 

Tijdsbeslag en frequentie 

Gemiddeld één à anderhalf uur per week. Dag en tijdstip in onderling overleg met de 

bewoner (of als dit niet mogelijk is met het verzorgend team en/of familie van de bewoner)  

af te spreken.  

In verband met de continuïteit voor de bewoner, ben je bereid en in staat je voor langere 

tijd te verbinden (minimaal een jaar).  

 

Wat bieden wij onze vrijwilligers? 

 Een zinvolle maatschappelijke bezigheid: met jouw hulp draag je bij aan een plezierig 

leven van onze bewoners en de bezoekers van het Huis in de Wijk; 

 Inhoudelijke afstemming met de medewerkers van het team waaraan je een bijdrage 

levert; 

 Tweemaal per jaar een inhoudelijk overleg met de vrijwilligers van jouw afdeling;  

 Eenmaal per jaar een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers; 

 Maandelijkse informatie over onze activiteiten (Uit&Doe Agenda). 



 

Belangstelling? 

Graag ontvangen wij een korte brief of mail waarin je je motivatie voor deze vrijwilligerstaak 

beschrijft en aangeeft hoe het gewenste profiel bij je past. Je kunt ons altijd bellen voor een 

nadere toelichting of vragen.  

Adres 

Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht, T 030 – 231 02 54, 

www.bartholomeusgasthuis.nl 

Vrijwilligerscoördinator 

Marineke Monbredau, T 030 – 239 31 50, vrijwilligerscoordinator@bartholomeusgasthuis.nl 
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