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 Meer informatie 

 

Zelf hulp nodig 

Heeft u zelf ondersteuning van een vrijwilliger nodig? Neem dan contact 
met ons op. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor de 
inzet van een vrijwilliger.  

Interesse als vrijwilliger? 

Heeft u na het lezen van deze folder interesse gekregen om u als 
vrijwilliger in te zetten voor uw medemens? 

De Vrijwilligerszorg is actief in de gemeenten: 

Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Leudal, Peel 
en Maas, Roerdalen, Venlo en Venray.  

Proteion Welzijn  

Heythuyserweg 21 Horn  
Postbus 4080 
6080 AB Haelen 
 
(0475) 453033 
welzijn@proteion.nl 
www.proteion.nl 
 
 

 
 

Vrijwilligerszorg 
 

Persoonlijke ondersteuning door een vrijwilliger



 

 

De Vrijwilligerszorg van Proteion Welzijn is er voor kwetsbare 

burgers zodat zij, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de 

samenleving. Een vrijwillige contactpersoon zorgt voor de 

koppeling van de hulpvrager met de vrijwilliger. Er zijn 

verschillende vormen van Vrijwilligerszorg. 

Zorgvrijwilliger 

Een vaste vrijwilliger biedt hulp aan iemand met een chronische ziekte, 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking of iemand die eenzaam is.  
Jong, oud én hun mantelzorgers, kunnen een beroep doen op een 
zorgvrijwilliger.  

Dementievrijwilliger 

Een opgeleide dementievrijwilliger komt bij de dementerende thuis en 
biedt ondersteuning, aanwezigheidshulp, onderneemt activiteiten en is 
het luisterend oor voor de mantelzorger. 
 
Vrijwilliger met een plusje 

Een opgeleide vrijwilliger wordt ingezet bij mensen met specifieke 
omgangsvormen en/of gedrag om zo een bijdrage te leveren aan het 
herstel en welzijn van deze persoon. 

Vrijwillige Netwerkcoach 

Een opgeleide vrijwilliger wordt ingezet om samen het netwerk van 
iemand die hierbij hulp nodig heeft, uit te breiden. Daarbij kijkt de coach 
vooral naar de eigen mogelijkheden van deze persoon.   

 
Vrijwilligers iets voor u? 

Bent u enkele uren per week beschikbaar en vindt u het leuk om iets 
voor een ander te betekenen? Bent u enthousiast, gedreven en bereid 
om eventueel een cursus te volgen? Dan zijn wij op zoek naar u. 
Proteion Welzijn biedt op verschillende terreinen Vrijwilligerszorg aan. 

Goede begeleiding 

Onze vrijwilligers worden professioneel ondersteund door ervaren 
beroepskrachten. Voor uw eigen ontwikkeling en specialisatie bieden we 
(thema)bijeenkomsten en cursussen aan. Ook krijgt u een 
onkostenvergoeding en ongevallenverzekering. 
 

 
 
“Samen met mevrouw Janssen wandelen; voor mij een kleine 
moeite, voor haar een groot plezier.” 
 


