
 

 

VACATURE VRIJWILLIGERSWERK  

Dienstverlening voor je buur  

Zorggroep Orion staat voor mensgerichte, kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg. Elke 

dag rekenen we op de enthousiaste inzet van ruim 280 vrijwilligers. Zonder hen zouden we 

onze mensgerichte zorg en activiteiten nooit kunnen realiseren. Dank aan ieder van hen!  

Maak jij mee het verschil? 

 

Jouw vrijwilligerservaring 

Je hebt een basiskennis over het hanteren van wat we noemen ‘apparaten met knopjes’. 

En je hebt het geduld om de werking van deze toestellen duidelijk te maken aan andere mensen 

die daar niet zo vertrouwd mee zijn.  

 

Taak dienstverlening voor je buur 

Mensen kunnen het lastig hebben met hun T.V., of met de computer of met een microgolf of 

noem maar op. Alle toestellen met toetsen die enerzijds moeten geïnstalleerd worden en 

anderzijds ook gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld het gebruik van de afstandsbediening of 

de favoriete zender opzetten… Dan zou jij aan huis kunnen gaan om rustig de tijd te nemen om 

al die toetsen aan de hulpvrager te verduidelijken. Tot hij/zij er mee weg is en zich vertrouwd 

voelt met het toestel.  

 

Vaardigheden 

• Een handleiding van een toestel is geen Chinees voor jou. 

• Je bent een geduldige persoon die de dingen eenvoudig kan 

voorstellen.  

• Je kan je zelfstandig bewegen naar mensen in Turnhout.  

 

Tijdsinvestering 

Helemaal af te spreken met de mogelijkheden die jij hebt.  

 

Wij bieden jou 

Een professionele ondersteuning in een aangename sfeer. Bovendien word je lid van een 

uitgebreide en enthousiaste vrijwilligersgroep. Je bent deel van meer dan 280 vrijwilligers. We 

bieden je uiteraard een vrijwilligersverzekering aan en regelmatig een bedankje en een drankje.  

 

Wie en wat is lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck?  
Het lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck bouwt mee aan eigentijdse, lokale ouderenzorg. De 

werking richt zich naar alle inwoners van Turnhout. Het dienstencentrum bundelt een aantal 

concrete diensten. Wie vragen heeft over ondersteuning in de thuiszorg kan er ook terecht. 

Naast de dienstverlening worden er regelmatig informatieve, recreatieve en algemeen vormende 

activiteiten georganiseerd. In de cafetaria en op het terras kan men elke dag terecht voor een 

praatje, een drankje of om te biljarten, kaarten, de krant lezen… Iedereen is welkom! 

Alle vrijwilligers en medewerkers werken samen aan een warme zorg voor iedereen. 

Hier meer info en sfeerbeelden van Albert Van Dyck . 

 

Contactpersoon 

Ik kijk er erg naar uit je te ontmoeten. Aarzel niet om me vrijblijvend te contacteren.  

Vrijwilligerscoördinator Erica Baeck Erica.baeck@zorggroep-orion.be  

https://www.zorggroep-orion.be/diensten/locaties/albertvandyck/
mailto:Erica.baeck@zorggroep-orion.be

