
De Twentse Zorgcentra
De Twentse Zorgcentra is de grootste 
aanbieder van zorg- en dienstverlening aan 
mensen met een verstandelijke beperking in 
Twente. Ruim 1.900 cliënten maken gebruik 
van uiteenlopende vormen van zorg- en 
dienstverlening, die direct of indirect geboden 
wordt door 2.400 medewerkers en meer dan 
600 vrijwilligers.

We werken vanuit onze zorgvisie: “Net als 
ieder ander mens heb ik het recht om te 
bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil 
graag dat mensen echt naar me luisteren en 
mij respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel 
mogelijk dingen willen doen waar ik blij van 
word.”

www.detwentsezorgcentra.nl

de twentse zorgcentra 

Meer informatie staat ook op onze website:
detwentsezorgcentra.nl/vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger 
maak je het verschil



Verklaring Omtrent Gedrag
Als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen, is het 
verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag te 
overleggen. De coördinatoren kunnen je hierover 
meer vertellen.

Wil jij het verschil maken?
Als je enthousiast bent geworden of meer 
informatie wilt opvragen, dan kun je terecht bij 
onze coördinatoren vrijwilligerswerk:

Paula Oude Hengel
T. 06 5127 7382
E. paula.oudehengel@detwentsezorgcentra.nl

Ada Weelink
T. 06 4272 1892
E. ada.weelink@detwentsezorgcentra.nl

Niet-cliëntgebonden 
vrijwilligerswerk
Daarnaast kun je ook als vrijwilliger actief zijn 
zonder dat je verbonden bent aan één cliënt. 
Dit kan bijvoorbeeld door te klussen, tuinieren, 
chauffeuren of door een kook- of handwerkclub 
te leiden.

Wat krijg je er voor terug
Het belangrijkste resultaat van jouw inzet is 
natuurlijk een blije cliënt! Daarnaast ontvang 
je van De Twentse Zorgcentra een reis- en 
onkostenvergoeding en verzekering. Verder kun 
je rekenen op een kerstattentie en mag je gratis 
lid worden van de personeelsvereniging. 

Iemand blij maken?
Wil je ook iets betekenen voor een ander? 
Meld je dan aan als vrijwilliger bij De Twentse 
Zorgcentra. Met slechts 2 uur in de maand kun 
je al iemand blij maken.

Veelzijdig
We hebben een veelzijdig aanbod aan 
vrijwilligerswerk. Veel van onze vrijwilligers 
doen leuke dingen met een cliënt, bijvoorbeeld 
wandelen, fietsen of muziek maken. Ook zijn 
er vrijwilligers die zich beschikbaar stellen als 
maatje of als gastgezin.


