
 

Vrijwilliger ouderenzorg ArendState 
Woonzorgcentrum ArendState is een nieuw gebouwde ouderenvoorziening van de Accolade 
Zorg, gevestigd in het centrum van Assen. Binnen de Accolade Zorg wordt zorg geboden aan de 
bewoners die niet langer thuis kunnen blijven wonen, en biedt hen binnen de woonzorgcentra 
een nieuw thuis. Bewoners krijgen een eigen kamer of appartement. Een plekje als thuis.  
De zorg is persoonlijk en sluit zo veel mogelijk aan bij wat iemand gewend is. Christelijke zorg 
heeft ons hart. De cliënten worden ondersteund vanuit een christelijke overtuiging.  
En, net als thuis, zijn er allerlei activiteiten waar mensen actief bezig kunnen zijn, plezier maken 
en elkaar ontmoeten. Vrijwilligers zijn de stille kracht achter Accolade. Als vrijwilliger maak je 
het verschil in het leven van ouderen of mensen met een beperking. Dat kan individueel of bij 
groepsactiviteiten. 
 
Wat zijn de werkzaamheden?  
Binnen de Arendstate zijn diverse werkzaamheden te verrichten als vrijwilliger.  

• Het ondersteunen bij de maaltijden: tafels dekken, soep ronddelen, buffet neerzetten, 
afruimen en schoonmaken  

• Het ondersteunen in huishoudelijke taken: algemene ruimtes schoonmaken en/of een 
afwas voor bewoner doen.  

• Het koken op een huiskamer voor ongeveer 9 personen  
• Het koffieschenken op de zondagochtend  
• Het ondersteunen van de Koersbal activiteit: de zaal klaar zetten, de mensen ophalen van 

de kamer en het spel ondersteunen  
• Het onderhouden van de binnenplaats: aanvegen, kippenhok schoonmaken, onkruid 

verwijderen  
• Het samen fietsen op een duo-fiets met een bewoner  

 
Wat vragen we van jou?  

• Je bent voor ondersteuning van een trajectbegeleider in het bezit van een geldige WMO 
of WLZ-indicatie  

• Je hebt affiniteit met ouderen  
• Je hebt een open en vriendelijke houding  
• Je hebt goede sociale vaardigheden en beheerst de Nederlandse taal 
• Je bent minimaal 18 jaar  
• Je bent goed ter been en fysiek in staat om het vrijwilligerswerk te kunnen verrichten  
• Je kunt zelfstandig werken, en je (begeleiders) vraag uitstellen  
• Je bent in staat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen  
• Je kunt omgaan met de Christelijke Geloofsovertuiging die wij binnen onze organisatie 

kennen en gaat hier met respect mee om  
 
Wat bieden we jou? 

• Allereerst ontvang je een glimlach op het gezicht van de bewoners! 
• Je werkt op een werkplek met leuke collega’s  
• Je ontvangt begeleiding tijdens je vrijwilligerswerk  
• Je kunt deelnemen aan scholings- en ontmoetingsbijeenkomsten met andere vrijwilligers  
• Je bent verzekerd met WA-verzekering en een ongevallenverzekering ten tijde van je 

vrijwilligerswerk  
• Je ontvangt (zo nodig) reiskostenvergoeding  

 
Werktijden/werkdagen:  
De werkdagen en tijden zijn in overleg  
 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met:  
Naam:    Erica Hankic – Lubben, trajectbegeleiding Cosis  
Telefoonnummer:  06-53350900 
E-mailadres:   e.hankic-lubben@cosis.nu 


