
Functie/profiel omschrijving Vrijwilliger Logeerhuis       

Positie: 

De vrijwilligers spelen een centrale rol in het dagelijks ritme van het logeerhuis. Zij zorgen er met 

elkaar voor dat de logées zich prettig en veilig voelen in het logeerhuis. Zij werken zelfstandig met op 

de achtergrond de coaching/ondersteuning van 2 coördinatoren. Waarbij het welzijn van de logées 

de eerste verantwoordelijkheid is van de vrijwilligers, naast algemene taken die bij het runnen van 

een huishouden horen.  

Alle dagelijkse activiteiten die plaatsvinden in het logeerhuis en die niet tot geïndiceerde zorgtaken 

behoren worden uitgevoerd door de vrijwilliger. 

Taken: 

- Het samen met de logées invulling geven aan de dag dmv individuele en gezamenlijke 

activiteiten, zoals spelletjes doen, de krant lezen, wandelen enz.  

- Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en opzetten van nieuwe activiteiten die de 

logeerperiode kunnen veraangenamen. 

- Het begeleiden van de logées in het dagritme van opstaan, ontbijt tot lunch tot 

avondmaaltijd en naar bed gaan. 

- Zorgdragen dat logées zich welkom voelen, thuis voelen en veilig voelen. 

- Zorgdragen voor een huiselijke sfeer en gezelligheid. 

- Lichte zorgtaken wanneer logées in een zekere mate hulpbehoevend zijn, zoals 

ondersteunen bij transfers, helpen met de toiletgang, ondersteunen bij het eten. 

- In géén geval worden taken overgenomen die horen bij de rol van een (wijk)verpleegkundige, 

wel kan assisteren tot de taken behoren.  

- Lichte huishoudelijke taken behorend bij de setting van een gewoon huishouden, zoals de 

afwas, stofzuigen, de was en verzorgen van de broodmaaltijden.  

 

Wat willen we graag dat je meebrengt: 

- Een positieve houding, enthousiasme en gezelligheid. 

- Goed kunnen kijken en luisteren wat iemand nodig heeft en daarop willen en kunnen 

afstemmen. 

- Naast de logées kunnen gaan staan en het prettig vinden om contact te hebben van mens tot 

mens vanuit een gelijkwaardige houding.  

- Geduldig, begripvol en meelevend kunnen zijn naar zowel de logées als hun mantelzorgers. 

- Communicatief en goed met allerlei type mensen om kunnen gaan. 

- Je willen verdiepen in verschillende ziektebeelden en open staan voor trainingen om goed 

aan te kunnen sluiten bij alle logées.  

- Bereidheid om iemand die iets meer zorg en ondersteuning nodig heeft tijdens de dagelijkse 

bezigheden, dit te kunnen bieden.  

- Het leuk vinden om samen te werken met collega-vrijwilligers. 

- Het prettig vinden een zekere mate van verantwoordelijkheid te hebben tijdens het 

vrijwilligerswerk. 

- Het goed aan kunnen geven van de eigen grenzen. 
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