
Vrijwilligers gezocht voor verpleegafdelingen van het UMCG 
 

Het  vrijwilligerswerk binnen het UMCG wordt gecoördineerd door  Vrijwilligers & Vrienden UMCG. 

De vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer 

van het ziekenhuis te halen en een verbinding met de "buitenwereld" te geven. Zo kunnen de zorgen en de 

angsten die aan een ziekenhuisopname  of –bezoek verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden 

gedrongen. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op het welbevinden van de patiënt. 

 

 
 . 

  

  

Functiebeschrijving  

 De vrijwilliger draagt zorg voor een gezellige, 

uitnodigende sfeer in het dagverblijf of 

patiëntenkamer.  

 De vrijwilliger ondersteunt de  (individuele)  

patiënt, bv. in de vorm muziek luisteren een 

praatje maken , het gezamenlijk lezen van de 

krant of een  spelletje spelen. 

 De vrijwilliger ondersteunt de verpleegkundigen 

bij groeps- en individuele activiteiten. 

 De vrijwilliger kan met de patiënt een eindje 

wandelen op de verpleegafdeling 

 

 

 

 

Wat vragen wij 

 

Wat bieden wij 

 U bent minimaal 21 jaar, niet studerend 

 U beheerst de Nederlandse taal goed in woord 

en geschrift  

 U beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden 

 U bent tenminste beschikbaar voor 1 jaar 

 U heeft affiniteit met vrijwilligerswerk en dit is 

voor u een bewuste keuze 

 U bent representatief en sensitief (invoelend 

 Een mooie werkomgeving 

 U wordt  vrijwilliger bij de Vrijwilligers & 

Vrienden UMCG 

 Training en scholing op specifieke vaardigheden 

 De  mogelijkheid om jaarlijks  een algemene 

Reanimatietraining  te volgen 

 Jaarlijkse feest/bedankavond voor alle vrijwilligers 

 Jaarlijks een uitje of etentje met de eigen groep 

 Een tegemoetkoming in de reiskosten 



vermogen) 

 U beschikt over een relativerend vermogen 

 U heeft gevoel voor humor 

 U kunt solistisch en zelfstandig werken 

 U kunt samenwerken in een team 

 U bent minimaal twee dagdeel per week 

beschikbaar 

 U weet de grenzen te bewaken tussen de taken 

van de vrijwilliger en de professional  

 Een Verklaring Omtrent Gedrag  

 

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. 

Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming 

tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat 

u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het 

UMCG de vaccinatie. 

 Voordelen/kortingen bij lidmaatschap 

personeelsvereniging 

 Tegen gereduceerd tarief gebruik maken van  

personeels-restaurants 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: Vrijwilligers &  Vrienden  UMCG, (050) 

361 3557 of vrijwilligersenvrienden@umcg.nl.  

 

Meer informatie over vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers & Vrienden UMCG kunt u lezen in de  Vrijwilligersgids. U 

kunt ons ook volgen op social media. 

 

Solliciteren 

Bent u geïnteresseerd in deze vacature en voldoet u aan de genoemde criteria? Vul dan het inschrijfformulier in via 

onze website en stuur deze samen met uw cv op. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Of 

reageer via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina tot en met 15 juni 2022. 

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. 

mailto:vrijwilligersenvrienden@umcg.nl
https://vrijwilligers.vriendenumcg.nl/wp-content/uploads/2022/02/Vrijwilligersgids-2022.pdf
https://vrijwilligers.vriendenumcg.nl/aanmeldformulier/

