
Vrijwilliger gezocht voor de ‘visuele club’ 
 
Wil jij graag iets betekenen voor anderen? Heb je 
ervaring in de omgang met de ouder wordende mens? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Voor onze zelfstandig wonende bewoners en bezoekers uit de wijk met een 
visuele beperking organiseren wij tweemaal per maand een bijeenkomst met 
een mix van activiteiten en een lunch. In het programma houden we  
rekening met de visuele beperking.  
 
Wat ga je doen ? 
 Je ondersteunt (samen met de medewerker welzijn) bij de activiteiten 

zoals een voelspel, groenactiviteit, beweeg- en muziekactiviteit etc.). 
 Je gaat uit van de interesse en behoefte van de deelnemers zodat je 

tegemoet komt aan wat zij prettig vinden. 
 Je stimuleert en activeert deelnemers om hun zelfstandigheid intact te 

houden of te vergroten. 
 Je biedt veiligheid en structuur voor een ontspannen sfeer. 
 Je verricht praktische werkzaamheden, zoals koffie/thee uit de pantry 

halen, lunch ophalen uit de brasserie, gezamenlijk tafel dekken/opruimen. 
 

Gewenst profiel 
 Je hebt affiniteit én ervaring in de omgang met de ouder wordende mens.  
 Je hebt begrip voor ieders mogelijkheden en eventuele kwetsbaarheid.  
 Je respecteert en stimuleert zelfredzaamheid, in plaats van dat je 

overneemt. 
 Je bent geduldig, positief ingesteld en een stabiele persoonlijkheid die 

goed kan samenwerken. 
 Je hebt humor. 
 Je spreekt goed verstaanbaar Nederlands.  
 Voor jou geld: afspraak = afspraak.  

Tijdsbeslag, frequentie 
Je bent op de 2e en 4e woensdag van de maand beschikbaar van  
11.00 tot 13.00 uur (incl. lunch). Daarnaast ben je bereid en in staat om je 
voor langere tijd te verbinden. 

Wat brengt het jou? 

 Een zinvolle maatschappelijke bezigheid: je draagt bij aan een plezierig 
leven van onze bewoners en gasten. 

 Inhoudelijke begeleiding door- en overleg met het welzijnsteam. 
 Jaarlijks een feestelijk diner voor alle vrijwilligers. 
 Maandelijkse informatie over onze activiteiten (Uit&Doe Agenda). 

Belangstelling? Dan horen we graag van je! 
Graag ontvangen wij een korte mail van je waarin je aangeeft waarom jij je 
aangesproken voelt en waarom deze rol jou past. Je kunt ook bellen voor een 
toelichting. NB Pas je niet in dit profiel, maar wil je wel graag iets betekenen? 
Kijk dan eens naar onze andere vrijwilligersvacatures. 
 
Contactgegevens 
Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht, T 030 – 
2310254, www.bartholomeusgasthuis.nl,  
Vrijwilligerscoördinator: Marineke Monbredau, T 030 – 2393150, 
vrijwilligerscoordinator@bartholomeusgasthuis.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Bartholomeus Gasthuis  is een 
modern verzorgingshuis, verpleeghuis en  
Huis in de Wijk, gehuisvest in een 
historisch pand in het Utrechtse 
Museumkwartier. Op deze plek wordt al 
ruim zes eeuwen zorg verleend. 
 
In het gasthuis kunnen senioren 
deelnemen aan de activiteiten van het Huis 
in de Wijk, of zij kunnen er beschut en 
veilig wonen met of zonder zorg. Ook voor 
de aller kwetsbaarste ouderen is er plek in 
het gasthuis. Dit alles in een gastvrije 
omgeving waar respect voor mens, milieu 
en de lange historie (vanaf 1367!) voelbaar 
is. 
 
Wij steunen op onze eeuwenlange - 
charitatieve - historie, koesteren onze 
kleinschaligheid en innoveren met de 
wensen en behoeften van oudere 
(binnenstad) bewoners en de 
maatschappelijke en technologische 
mogelijkheden als leidraad.  
 
Het Bartholomeus Gasthuis beschikt over 
dertig appartementen in het 
woonzorgcentrum en zes kleinschalige 
groepswoningen met in totaal 57 
appartementen voor psychogeriatrische 
cliënten. In het Huis in de Wijk bevindt 
zich Brasserie Zunte, Salus (voor het 
lichaam) en Otium (voor de geest), een 
kleine buurtwinkel, een zorg-/herstelhotel, 
diverse zalen voor welzijnsactiviteiten en 
zakelijke verhuur, een rijk geschakeerde 
Uit&Doe Agenda en de permanente 
tentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’. Dit alles 
in een gastvrije omgeving, waar respect 
voor mens, milieu en historie voelbaar is. 
 
Vrijwilligerswerk bij ons? 
We stellen voortdurend doelen om onze 
organisatie en de kwaliteit van onze 
dienstverlening te verbeteren en te 
vernieuwen. Vrijwilligerswerk bij ons 
vraagt niet alleen een warm hart maar ook 
een kritische blik en zelfstandige houding. 
Elk detail doet ertoe en we vragen ons 
voortdurend af ‘hoe kan dit nog beter? 
Als vrijwilliger draag je bij aan een 
prettiger woon- en leefomgeving voor onze 
bewoners, doordat je net die extra 
aandacht kunt geven of die extra klus doet 
die het verschil maakt. Of je nu helpt in de 
tuin, maatje bent, helpt bij activiteiten…. 
jouw bijdrage doet er toe. 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.bartholomeusgasthuis.nl/
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