
 

 

Vrijwilliger de Wijde Blik 
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen aan met name 
ouderen maar ook jongere mensen die verzorging dan wel verpleging nodig hebben. De Wijde 
Blik is één van de zorglocaties van Interzorg, hier wonen ongeveer 160 cliënten, dit zijn cliënten 
met lichamelijke aandoeningen en/of cliënten met dementie. Tevens kunnen de mensen van het 
Ankerhof, woonlocatie naast de Wijde Blik, gebruik maken van het restaurant tussen de middag. 
Vrijwilligers vormen door hun inzet, enthousiasme en aandacht een waardevolle en belangrijke 
schakel in het leven van de cliënten. Dankzij de inzet van vrijwilligers wordt hun wereld een stuk 
ruimer en kleurrijker. 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 

• Het ondersteunen van de gastdame bij het ontvangen van bewoners en het voorzien van 
een kopje koffie 

• Het ondersteunen bij het tafels dekken in het restaurant 
• Het inschenken van drinken aan bewoners die komen eten 
• Het uitserveren van de warme maaltijd 
• Het ondersteunen van bewoners tijdens de maaltijd (bijv. snijden van vlees) 
• Het afruimen en schoonmaken van de tafels 
• Evt uitbreiding mogelijk met halen/brengen van bewoners naar hun kamer 
• Het ondersteunen bij schoonmaken van algemene ruimtes 
 

Wat vragen we van jou? 
• Je bent in het bezit van een geldige WMO of WLZ indicatie 
• Affiniteit met de oudere client 
• Open en vriendelijke houding 
• Goede sociale vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal 
• Minimumleeftijd van 18 jaar 
• Je  bent in staat een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen 
• Goed ter been en fysiek in staat het vrijwilligerswerk te verrichten 
• Zelfstandig kunnen werken, een evt. begeleidingsvraag kun je uitstellen 

 
Wat bieden we jou? 

• Een vast contactpersoon die aanwezig is op de dagen dat je werkt 
• Een fijne werksfeer en waardering voor je werk 
• Deelname aan themadagen voor vrijwilligers 
• Wa-verzekering en collectieve ongevallenverzekering 
• Reiskostenvergoeding (indien van toepassing) 
• Attentie op de Dag van de vrijwilliger en met kerst 
• In overleg kan gekeken worden naar welke taken passend zijn waarbij we ook kijken 

naar je interesses 
 
Werktijden/werkdagen: 
Maandag en dinsdag van 09:00 uur tot 13:30 uur (evt woensdag) 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:  
Naam:         Erica Hankic 
Telefoonnummer:  06-53380900   
E-mailadres:          e.hankic@cosis.nu 
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