
Vrijwilliger bij psw
Wat houdt dat in?

Onze passie kent geen beperkingen

Wil jij ook onderdeel uitmaken van het geluk van onze cliënten? 
Meld je dan aan als vrijwilliger!



Je denkt erover om vrijwilliger te worden bij PSW. Dat is hartstikke mooi en daar
zijn we blij mee! Maar wat houdt vrijwilliger zijn bij PSW nu precies in en wat
komt er bij kijken? Deze folder vertelt het je. Mocht je desondanks nog vragen
hebben, wend je dan tot de teamleider van de PSW locatie in de buurt of neem
contact op met de afdeling Personeel & Organisatie (P&O): 0475 47 44 35.

Voor wie doe je het? 
PSW biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking of andere hulp-
vraag, van jong tot oud en van licht tot ernstig beperkt. Vaak is er sprake van een
verstandelijke beperking, soms in combinatie met een lichamelijke beperking, een
ontwikkelingsstoornis (zoals autisme) of dementie. Soms gaat het om een kind met
een ontwikkelingsachterstand, dan weer om een volwassene met een afstand tot
de arbeidsmarkt en/of een psychische aandoening. Kortom: een groot scala aan ver-
schillende mensen met allemaal een eigen karakter, meningen, wensen, behoeften,
mogelijkheden, beperkingen, eigen dromen en normen en waarden. Het is de taak
van PSW om iedere cliënt die begeleiding te bieden waaraan hij/zij behoefte heeft
en die hem/haar helpt zijn/haar eigen leven te leiden. Dat is elke dag de uitdaging
van het betaalde en onbetaalde werk bij PSW!



Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor PSW
Vrijwilligers zijn bij PSW een waardevolle en belangrijke schakel. Zij zorgen

voor ‘dat beetje extra’: die speciale activiteit, een beetje meer aandacht, extra
hulp en dat bijzondere sociale contact. Of dit nu direct of indirect gebeurt, iedere
vrijwilliger levert een bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Onze cliënten zijn
je hiervoor heel dankbaar en PSW waardeert dit enorm. Zonder de inzet van onze
circa 500 vrijwilligers zou het leven van veel cliënten er anders uitzien. Veel leuke
activiteiten zouden dan namelijk niet door kunnen gaan. 

De mogelijkheden voor vrijwilligers
Afhankelijk van de vraag van de cliënt(en) en jouw beschikbare uren en wensen,
kijken we samen naar de mogelijkheden binnen PSW. Jij bepaalt dus zelf hoeveel
tijd je in PSW stopt. We kunnen jouw inzet op allerlei activiteiten en verschillende
momenten gebruiken. De kans dat we samen iets geschikts vinden, is groot. Je
kunt zelf bepalen of je direct contact met cliënten wilt (samen wandelen, koken,
fietsen, zwemmen, computeren, knutselen, winkelen, vakantie vieren of uitstapjes
begeleiden) of dat je liever indirect een bijdrage levert aan hun welzijn door het
verrichten van tuinonderhoud, klussen of chauffeuren. 

Waar je voor ingezet wordt en hoeveel tijd het je kost, bepaal je zelf!





Vrijwillig is niet vrijblijvend 
Man of vrouw, jong of oud, hoog of laag opgeleid, wel of geen ervaring met de 
doelgroep: het zijn allemaal geen vooropgestelde eisen om vrijwilliger te worden bij
PSW. Dit betekent niet dat we helemaal geen eisen aan onze vrijwilligers stellen. Als
we met elkaar in zee gaan, rekenen onze cliënten op je. En omdat je werkt met
kwetsbare mensen, zijn er een paar afspraken die wij met onze vrijwilligers maken. 

Onze visie: DE TAAK
Het belangrijkste vinden we dat vrijwilligers werken op basis van onze zorgvisie 
(DE TAAK): de cliënt (en zijn/haar netwerk) staat centraal, we kijken vanuit 
mogelijkheden en niet vanuit beperkingen en de cliënt heeft zo veel mogelijk
‘eigen regie’ over zijn leven. We verwachten van medewerkers en vrijwilligers dat
ze met respect met elkaar omgaan: met cliënten, hun familie/netwerk en met 
elkaar. Als vrijwilliger werk je dus volgens de gedragsregels van PSW. 

Proefperiode
Als je je aanmeldt als vrijwilliger krijg je eerst een kennismakingsgesprek. Als dat
voor beide partijen positief verloopt, starten we een proefperiode. In deze periode
wordt het duidelijk of het vrijwilligerswerk is wat jij en PSW ervan verwachten.
Deze periode wordt begeleid door een beroepskracht van PSW. Als jij en PSW met
elkaar verder willen, wordt deze periode afgesloten met het ondertekenen van
de vrijwilligersovereenkomst.

Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligers bij PSW ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst. Hierin staan een
aantal afspraken en informatie over het functioneren binnen PSW. In sommige
situaties worden aanvullende eisen gesteld, afhankelijk van het werk dat je gaat
doen. Denk bijvoorbeeld aan een rijproef als je cliënten gaat vervoeren.



Verklaring Omtrent Gedrag
PSW verwacht van alle mensen die voor de organisatie werken dat zij van 
onbesproken gedrag zijn. Vrijwilligers die rechtstreeks en regelmatig met cliënten
omgaan, moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren. Niet omdat
PSW vrijwilligers niet vertrouwt, maar omdat onze cliënten mensen zijn met een
(veelal verstandelijke) beperking die vaak kwetsbaar zijn en niet of nauwelijks voor
zichzelf op kunnen komen. Zij lopen meer risico op allerlei vormen van  mis-
bruik dan andere mensen. Het is de verantwoordelijkheid van PSW om hen
daar zo goed mogelijk tegen te beschermen. De kosten die je maakt
voor het aanvragen van de VOG, krijg je van PSW vergoed. 



Familiaire banden
Als er sprake is van familiaire banden, wordt

in overleg met jou gezocht naar de meest
passende locatie binnen PSW om vrijwilligers-

werk te verrichten. Dit om eventuele belangen-
verstrengeling en/of onduidelijkheid voor je

familielid te voorkomen.

Begeleiding
Je krijgt als vrijwilliger een beroepskracht als con-

tactpersoon. In de dagelijkse praktijk werk je altijd
onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht. Er

worden een aantal vaste overlegmomenten gepland
tussen jou en de contactpersoon om te volgen hoe het

loopt. Als er iets is, kun je altijd terecht bij je contactper-
soon, een andere begeleider of de teamleider. 

Wat heeft PSW jou te bieden?
Je krijgt bij PSW geen vergoeding voor je vrijwilligerswerk. Wat PSW

je wel te bieden heeft zijn mooie contacten, waardering en dankbaar-
heid van onze cliënten en van PSW zelf. Je werkt in leuke en gezellige

locaties waar jouw inzet echt een bijdrage levert aan het welzijn van onze
cliënten. Je kunt ervaring opdoen in het werken met mensen met een beper-

king of hulpvraag. PSW biedt daarnaast een aansprakelijkheidsverzekering, reis-
kostenvergoeding, scholingsmogelijkheden, thema-avonden en een attentieregeling. 
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Interesse? 
Bel of ga langs bij de PSW locatie bij jou in de buurt. Daar kunnen ze je zeker verder
helpen. Je kunt altijd een afspraak maken om eens te komen kijken als je twijfelt of
vrijwilligerswerk bij PSW iets voor jou is. De contactgegevens van de locaties vind je
op de website van PSW onder Contact (www.psw.nl/contact). Wil je liever contact met
de afdeling Personeel & Organisatie (P&O), dan kun je mailen naar peno@psw.nl of
bellen met 0475 474 435.

PSW is met regelmaat op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 
Op www.werkenbijpsw.nl vind je onze actuele vrijwilligersvacatures.  

Zien we jou binnenkort als vrijwilliger bij PSW?

Je bent van harte welkom!

PSW Centraal Bureau 
Charles de Gaullestraat 21 
6049 HB Herten
Postbus 420 
6040 AK Roermond 


