
Vrijwilligers Maeykehiem

Vrijwilligers-

werk iets 

voor jou?!

Meer informatie

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij Maeykehiem 
kun je contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator:

T:   (0513) 433800 (algemeen) 
T:   (0513) 468891 (rechtstreeks)
M: ma.zijlstra@maeykehiem.nl

Of kijk op onze website: www.maeykehiem.nl/vrijwilligers

Stichting Maeykehiem
Bouwen 17
8521 KN Sint Nicolaasga
0513 433 800
info@maeykehiem.nl
www.maeyekhiem.nl
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Vrijwilligerscoördinator

De begeleiding van de vrijwilligers bij 
Maeykehiem is in handen van de vrijwil-
ligerscoördinator. Als je je aanmeldt als 
vrijwilliger word je uitgenodigd voor een 
gesprek. De coördinator gaat samen met 
jou kijken voor welke taken je waarschijn-
lijk het meest geschikt bent. Hierbij gaan 
we natuurlijk uit van jouw interesses en 
beschikbare tijd. Wanneer je als vrijwilli-
ger bij Maeykehiem aan de slag gaat, dan 
wordt er een overeenkomst getekend. 
Ook heb je een VOG-verklaring (Verklaring 
Omtrent Gedrag) nodig. De vrijwilligers-
coördinator helpt je bij de aanvraag. 

Vacatures en aanmelden als 
vrijwilliger

Regelmatig hebben we diverse vacatures 
voor vrijwilligers. Deze plaatsen we op

onze website www.maeykehiem.nl/
vrijwilligers. Heb je interesse dan kun je 
bellen met onze vrijwilligerscoördinator 
via telefoonnummer:  T (0513) 433800 (al-
gemeen) | T (0513) 468891 (rechtstreeks) 
of mailen: ma.zijlstra@maeykehiem.nl

Afspraken

Wij vinden het vanzelfsprekend dat alles 
goed geregeld is voor onze vrijwilligers 
(o.a. reiskostenvergoeding). Dit is in het 
belang van de vrijwilligers, de cliënten 
en onze organisatie. Vrijwilligerswerk is 
weliswaar niet verplicht, maar ook niet 
vrijblijvend. De cliënten rekenen op jou. 
Daarom worden er afspraken gemaakt die 
we vastleggen in de samenwerkingsover-
eenkomst. 

Graag tot ziens bij 
Maeykehiem!

“Wij zijn goedemaatjes”

Maeykehiem biedt hulp bij wonen, zorg en dagbesteding aan mensen met 
een verstandelijke beperking in Friesland. Als vrijwilliger help je cliënten 
betrokken te blijven bij de maatschappij. Bij Maeykehiem zijn ruim 130 
vrijwilligers actief. Zij zijn niet weg te denken uit onze organisatie! Wij waar-
deren het enorm wanneer jij ook die extra zorg aan de cliënten wilt geven. 
Juist jouw persoonlijke aandacht is van onschatbare waarde. Vrijwilligers zijn 
ontzettend belangrijk voor de cliënten van Maeykehiem. Je levert daarmee 
een grote bijdrage aan het welzijn van de cliënten. Is vrijwilligerswerk ook 
iets voor jou?

Vrijwilliger worden bij Maeykehiem

Jouw profiel

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij Maeykehiem 
en herken je jezelf in de onderstaande eigenschap-
pen? Dan is vrijwilligerswerk vast iets voor jou!

• Makkelijk in de omgang met mensen 
• Meerwaarde zien in contact met de cliënt(en) 
• Enthousiast
• Inlevingsvermogen
• Flexibel
• Betrouwbaar
• Betrokken

Wat kun jij als vrijwilliger doen?

Er is binnen Maeykehiem veel mogelijk voor 
vrijwilligers. Samen met jou bekijken wij wat 
jouw en onze wensen zijn. Om je een indruk te 
geven zie je hier diverse vrijwilligerstaken:
• Ondersteunen bij activiteiten, bijvoorbeeld:      
   wandelen, fietsen, koffie drinken, soos en café. 
• Chauffeuren
• Maatje zijn van een cliënt 
• Niet-cliënt gerelateerde taken behoren ook 
   tot de mogelijkheden.  

Altijd 
leuk, 
samen 
fietsen!
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