Wil jij iets doen
voor een ander?

”Het is leuk en goed
om voor en met elkaar
iets te betekenen.”
Michel Koster (Vrijwilliger)

Wil je iets doen voor een ander? Een verschil maken in
iemands leven? Word dan vrijwilliger bij Gors! Vrijwilligerswerk hoeft niet altijd iets groots te omvatten, ook een
klein gebaar kan van grote waarde zijn. Een kleine tijdsinvestering kan al het verschil maken in iemands leven.
Afhankelijk van jouw interesses, talenten en beschikbaarheid gaan we samen met jou op zoek naar een passende plek. Ervaring is niet vereist, enthousiasme en een
positieve instelling zijn het belangrijkst.

Persoonlijke aandacht
Afstemmen en
samenwerken

Bij ons staat de cliënt echt centraal. Alle medewerkers en
vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Als vrijwilliger speel je
een belangrijke rol in het leven van de cliënt. Je brengt de
samenleving dichter bij hen. Je bent als vrijwilliger iemand
die zorgt voor de extra persoonlijke aandacht. Wij waarderen
dit enorm en daarom bieden wij onder andere:
• Een uitgebreide attentieregeling, vrijwilligersactiviteiten
en festiviteiten;
• Trainingen en workshops, zodat jij jezelf kunt blijven
ontwikkelen;
• Collectiviteitskorting op de zorgverzekering;
• Onkostenvergoeding.

Wat past bij jou?
Mogelijkheden
op maat

Naast een gevarieerd aanbod en een gezellige, informele
sfeer, bieden wij goede begeleiding aan vrijwilligers. Elke
locatie of afdeling heeft een contactpersoon voor vrijwilligers,
die cliënten en vrijwilligers met elkaar verbindt.

We zijn altijd op zoek naar mensen die hun passie en plezier willen delen met een ander, zoals:
• Levensgenieters
• Sfeermakers
• Verbinders
• Organisatietalenten
• Sportievelingen
• Chauffeurs
• Tuiniers
• Avonturiers
• Kooktalenten
• Creatievelingen
• Natuurliefhebbers
• Klussers
• Personal shoppers

KIJKTIP: Benieuwd naar de ervaringen van anderen?
Op www.gors.nl/over-gors/vrijwilligers/#verhalen
vind je filmpjes over vrijwilligerswerk bij Gors.

Vrijwilligerswerk is maatwerk. Samen met jou gaan
we op zoek naar de perfecte match.

Over Gors

”Ik vind het belangrijk om
iets bij te dragen voor een
ander en ik vind het zelf erg
leuk om te doen.”
Maurits Houmes (Vrijwilliger)

Onze 700 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers zetten zich
met passie in voor de best mogelijke mensgerichte ondersteuning en zorg. Bij wonen, werken, leren, vrije tijd en behandelingen. Aan huis en op diverse locaties in Zeeland aan
meer dan 800 kinderen, volwassenen en ouderen met een
beperking en/of hersenletsel. Meer informatie op www.gors.nl.
Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en diens netwerk werken
samen, om de levensinvulling van de cliënt zoveel mogelijk af
te stemmen op de persoonlijke wensen. Betrokken vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar!

Meer weten?
Lees meer over vrijwilligerswerk op www.gors.nl.
Of neem direct contact met ons op via vrijwilliger@gors.nl
of bel naar (0113) 273 333 en vraag naar de adviseur
vrijwilligersorganisatie.
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