Vrijwilligerswerk in
Het Laar
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken in Het Laar. Dankzij hun
inzet kunnen we bewoners de extra aandacht geven die vaak zeer gewenst is. Is vrijwilligerswerk misschien iets voor u? In deze brochure
leest u welk vrijwilligerswerk in Het Laar mogelijk is.
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Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken bij Het Laar. We nodigen u uit om
ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van wonen en leven van onze
bewoners. Een goede match tussen de behoeften van onze bewoners en
uw talenten en interesses is voor Het Laar het hoogst haalbare. Dat begint
bij uw wensen: u vult voor een groot deel uw eigen vrijwilligerswerk in.
VERSCHILLENDE VORMEN VAN VRIJWILLIGERSWERK IN HET LAAR
In Het Laar wonen bewoners zelfstandig met veel privacy in hun eigen appartement. Het Laar staat om deze hoge kwaliteit van de woonomgeving
bekend. De bewoners ondernemen veel activiteiten, zijn lid van eigen
clubs, genieten van voorstellingen en eten en drinken in Het Laar. Het vrijwilligerswerk draagt bij aan deze kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Als eerste zijn er de groepsgerichte activiteiten in de dagelijkse leefomgeving. In Het Laar zijn vrijwilligers actief bij bewoners die verzorgd of
verpleegd worden in Laarhoven, Laarakker of de Dagbesteding. U kunt ze
ondersteunen en gezelligheid bieden bij activiteiten in de huiskamers. U
leest de krant voor, verzorgt de koffie, ondersteunt bij spel- en beweegactiviteiten. U begeleidt de bewoners bij andere activiteiten, zoals een muziekvoorstelling. U kunt ook werken in het restaurant, bijvoorbeeld koffieschenken in het Grand café of tijdens voorstellingen. Ook kunt u assisteren
bij het uitserveren van diners in het restaurant.
Daarnaast is er het groepsgericht vrijwilligerswerk in ‘clubverband’. Bewoners van Het Laar zijn actief in veel clubs. Ook daar kunt u ondersteuning
bieden. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek, het bridgen, de filmavonden, de
schilderclub, de fitnessclub, de jeu de boulesclub, het handwerken, de biljartclub, het internet café, het Laarkoor en de heilige mis. Misschien heeft
u creatieve hobby’s die wellicht een idee voor een nieuwe club vormen.
Verder is er vrijwilligerswerk waar wat behendigheid bij komt kijken. U
kunt dan denken aan het chaufferen van de Laarbus. De medewerkers van
de technische dienst van Het Laar werken ook graag met vrijwilligers. U
ondersteunt klussen in de appartementen, in de algemene ruimten van
Het Laar, in de tuinen en op de parkeerplaats.
Als laatste, maar zeker niet de minste, kunt u persoonlijk bezoeker worden. In Het Laar wonen ook bewoners die graag in hun eigen appartement
bezoek wensen. Het persoonlijke contact staat dan uiteraard centraal. U
kunt u de bewoner ook persoonlijk begeleiden bij een bezoek aan de huis-

arts of het ziekenhuis. Maar ook samen wandelen hoort erbij. De bewoner
bepaalt samen met u wat en wanneer u gaat doen.
VRIJWILLIGERSPLATFORM
Het Laar is trots op haar vrijwilligers. We willen graag dat u de juiste begeleiding krijgt en dat u kunt doen wat u graag wilt doen. Daarom heeft Het
Laar een vrijwilligersplatform. Dat zijn 4 tot 8 vrijwilligers die de belangen
van de vrijwilligers behartigen. Zo bevorderen we de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in Het Laar. Zowel u als de bewoner vaart daar wel bij.   
WAT HEEFT HET LAAR U TE BIEDEN?
Het Laar is een stijlvolle en bruisende woon- en leefomgeving waar u zich
gewenst en welkom zult voelen. Als vrijwilliger in Het Laar ontvangt u diverse extra’s, zoals jaarlijks een onkostenvergoeding, een etentje met collegavrijwilligers en een kerstpakket tijdens de kerstborrel. Tevens biedt
Het Laar boeiende trainingen en cursussen en regelmatig een attentie.
Iedere vrijwilliger tekent een overeenkomst met wederzijdse afspraken.
Voordat u bij ons begint, dient u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan
te vragen bij de gemeente. De kosten hiervoor declareert u bij Het Laar. Als
er iets gebeurt tijdens uw werkzaamheden, heeft Het Laar een aansprakelijkheidsverzekering.

Hebt u vragen over vrijwilligerswerk bij Het Laar? Neem dan contact op
met Carin Laros, coördinator vrijwilligerswerk via tel. 013-4657700 of via
het mailadres c.laros@hetlaar.nl

