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Visie vrijwilligerswerking 
Ons uitgangspunt : het sociaal welbevinden van de cliënt 
Voor GZA Zorg en Wonen vormt het sociaal welbevinden van de cliënt een essentieel 
onderdeel van de totaalzorg die wij wensen te bieden. Vandaar hechten we veel belang 
aan het onderhouden en bevorderen van sociale contacten, evenals aan het stimuleren 
van participatie aan de samenleving.  

Het is vanuit deze visie dat we volop inzetten om samen te werken met vrijwilligers en 
mantelzorgers. Hun aanwezigheid, inbreng en inzet is van onmiskenbare waarde voor het 
creëren van een aangename, gezellige en warme sfeer. Bovendien draagt het voor de 
cliënt bij tot de ervaring van een zinvol bestaan. Het is door een goed samenspel van 
medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers dat we een solidair en sterk netwerk rond 
de cliënt kunnen uitbouwen.  

 

Vrijwilligers : een meerwaarde op alle vlakken 
GZA Zorg en Wonen werkt graag samen met vrijwilligers omdat zij  

1) de mogelijkheid hebben extra aandacht te geven aan de cliënt en persoonlijk 
contact te hebben met hem of haar; 

2) de verbinding maken tussen de buitenwereld en de voorziening; 
3) de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening versterken ; 
4) bijdragen tot een warme en gezellige sfeer; 
5) medewerkers en cliënten op een betekenisvolle wijze ondersteunen; 

De inzet van vrijwilligers komt rechtstreeks ten goede aan de cliënten van GZA Zorg en 
Wonen én biedt tegelijk mogelijkheden voor de organisatie en haar medewerkers, de 
vrijwilliger zelf en voor de samenleving. 

… een meerwaarde voor de cliënt  
Vrijwilligers kunnen veel betekenen voor de cliënt, zeker voor diegenen die in mindere 
mate kunnen rekenen op familie en vrienden.  Door hun ondersteuning en hulp bij allerlei 
activiteiten en door het binnenbrengen van nieuwe netwerken en inzichten bieden 
vrijwilligers een grote meerwaarde. Vrijwilligers vullen de dag voor de cliënt zinvol in door 
hun aanwezigheid en door kleine, betekenisvolle ‘extra’s’. Zij dragen ertoe bij dat een 
cliënt zich goed en gezien voelt. Hun specifieke kijk geeft ons een breder beeld op wat 
belangrijk is voor de cliënt.  



2 
 

 
 

 
 

 

Maatschappelijke zetel: vzw GZA Zorg en Wonen - Oosterveldlaan 22 - 2610 Wilrijk - tel. + 32 3 443 39 90 - www.gzazorgenwonen.be - BTW BE 0428.692.191 
 

De meerwaarde voor de cliënt staat voor ons op de eerste plaats. Dit impliceert dat 
vrijwilligers geen vervangend werk doen van medewerkers, enkel aanvullend.  

…een meerwaarde voor de voorziening en haar medewerkers 
Vrijwilligerswerk is complementair aan het werk van professionele krachten. Vrijwilligers 
brengen bijzondere kwaliteiten en competenties binnen.  Hun inzet versterkt en verruimt 
het aanbod van onze diensten. Dankzij hun inzet beschikken wij over extra capaciteit in 
het realiseren van een kwaliteitsvolle zorg, wonen en leven. Vrijwilligers komen vanuit 
verschillende hoeken van de samenleving en brengen extra dynamiek en diversiteit 
binnen.  Ze zorgen voor een frisse kijk in de voorziening en dragen bij tot kritische 
reflectie.  

…een meerwaarde voor de vrijwilliger zelf 
Vrijwilligerswerk biedt de betrokkene een zinvolle tijdsinvulling en mogelijkheden tot het 
uitbreiden van sociale contacten en netwerken. Het geeft de vrijwilliger groeikansen, 
ondersteuning en (h)erkenning. Vrijwilligerswerk geeft aan de vrijwilliger ook een 
verantwoordelijkheid. Zijn of haar bijdrage is in die zin dan ook niet vrijblijvend.  

…een meerwaarde voor de maatschappij  
Vrijwillig engagement is een uitstekend recept tegen de verzuring en individualisering van 
onze maatschappij. Vrijwilligerswerk slaat bruggen en draagt bij tot een warme, solidaire 
samenleving.  De inzet van vrijwilligers maakt dat we als samenleving meer kunnen 
realiseren.  

 

Vrijwilligers verdienen een beleid  
Samen met het zorgteam, familie, vrienden en mantelzorgers spelen vrijwilligers een 
belangrijke rol. We streven ernaar vrijwilligers maximaal in te zetten op hun individuele 
vaardigheden, talenten en interesses. Dit binnen het kader van de organisatie en steeds 
ten dienste van de cliënt.   Talentgericht werken met vrijwilligers zorgt voor die unieke 
meerwaarde; de tijd dat vrijwilligers enkel voor een welomlijnde job konden ingezet 
worden is immers voorbij. Verder houden we rekening met wat juridisch kan en spelen 
we creatief in op maatschappelijke evoluties.  Vrijwilligerswerk is maatwerk binnen de 
mogelijkheden van de voorziening. De vrijwilligers kiezen zelf de frequentie, aard en de 
mate van hun betrokkenheid. We verwachten dan ook kwaliteit en engagement van de 
vrijwilligers.   

Om deze kwaliteit te kunnen bieden en goed te functioneren hebben vrijwilligers recht 
op een duidelijk kader, een warm onthaal en een aangepaste ondersteuning. Hun 
kwali’TIJD’ en  meer’WAARDE’ kan maar tot zijn recht komen als hun inzet goed gekaderd 
wordt.  
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GZA Zorg en Wonen erkent dat vrijwilligerswerk een investering vraagt. We engageren 
ons dan ook tot een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het 
vrijwilligerswerk, die aansluit op onze doelstellingen en strategische plannen. We 
verwachten van vrijwilligers dat zij hun engagement ernstig nemen; dat kan alleen als ook 
wij de vrijwillige medewerkers ernstig nemen en zorgen voor een vrijwilligersvriendelijk 
klimaat. GZA Zorg en Wonen verbindt zich ertoe de nodige randvoorwaarden te creëren 
in de vorm van duidelijke afspraken, passende verzekeringsdekking, gerichte 
ondersteuning, inspraakmogelijkheden, etc.. 

De voorzieningen van GZA Zorg en Wonen zorgen voor een kwaliteitsvolle organisatie van 
het vrijwilligerswerk door het aanduiden van een verantwoordelijke. Deze persoon heeft 
als opdracht het regelen, coördineren en evalueren van de werving, selectie, begeleiding, 
vorming en waardering van de vrijwilliger. We vinden wederzijds respect uiterst 
belangrijk. Daarom maken we afspraken omtrent de basishouding en samenwerking met 
medewerkers en mantelzorgers. We verwachten dat iedereen, ook vrijwilligers, samen 
werken binnen de visie, waarden en normen van GZA Zorg en Wonen. We willen werken 
aan de permanente motivatie van vrijwilligers door rekening te houden met wederzijdse 
belangen en verwachtingen. Vrijwilligers mogen van ons een vormingsaanbod 
verwachten. We houden ons er eveneens aan hen op geregelde tijdstippen te bedanken. 
We zorgen voor een positieve, aangename context waarin we de vrijwilliger respecteren, 
erkennen en herkennen. Vrijwilligers motiveren, boeien en (ver)binden is de kracht van 
een goede vrijwilligerswerking.  
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