
Vrijwilligerswerk 
De inzet van vrijwilligers is voor de cliënten van stichting ’t Lichtpunt Midden- Holland 
een waardevolle aanvulling op het reguliere zorgaanbod. De extra persoonlijke aandacht die 
onze vrijwilligers kunnen geven, ervaren we daarom als onmisbaar. 

Binnen ‘t Lichtpunt Midden- Holland worden vrijwilligers ingezet op verschillende gebie-
den. Denk hierbij aan het vervoeren van cliënten, assisteren bij activiteiten op de verschil-
lende afdelingen, meedenken in de verkoop van de gemaakte producten, het uitvoeren van 
administratieve taken en onderhoudstaken. Een erg belangrijke taak van de vrijwilliger is 
het geven van individuele aandacht aan de cliënten. Welke vorm van vrijwilligerswerk u 
kunt verrichten, is afhankelijk van uw capaciteiten en wensen . 

Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?  
Trouw, inzet, een warm hart en interesse in onze cliënten zijn belangrijke eigenschappen die 
onze vrijwilligers dienen te bezitten. Voor vrijwilligerswerk heeft u geen speciale opleiding 
nodig.  
We verwachten van u: 

• dat u de doelstelling van stichting ’t Lichtpunt Midden- Holland van harte onder-
schrijft   

• dat u vanuit een christelijke identiteit uw werkzaamheden verricht  
• over vaardigheden/kwaliteiten te beschikken voor het uitvoeren van uw werk  
• dat u een bepaalde tijd beschikbaar heeft  
• dat u bereid bent tot samenwerking en overleg 
• dat u in teamverband kunt werken 

Wat bieden wij?  
Vrijwilligers worden begeleid door beroepskrachten. Stichting ’t Lichtpunt Midden- Hol-
land biedt vrijwilligers daarnaast trainingen aan met het oog op het uitvoeren van hun taak. 
U kunt zo ontdekken wat uw sterke punten zijn en deze verder verbreden.  
Daarnaast bieden wij: 

• een reis- en onkostenvergoeding t.b.v. woon-/werkverkeer 
• een jaarlijkse attentie  
• voor het vrijwilligerswerk relevante verzekeringen als een WA- en ongevallenverze-

kering 

Wanneer u interesse heeft in een vrijwilligersbaan bij ’t Lichtpunt Midden- Holland, kunt u 
contact opnemen met Peter Paans op 0182-519339. Neem een kijkje op onze site: www.-
lichtpuntmiddenholland.nl of op onze Facebook pagina. 
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