
Hulpbehoevende mensen kijken 
uit naar de komst van ‘hun’ 
zorgvrijwilliger van Steunpunt 
Mantelzorg Zuid. Want dat 
betekent voor hen een gezellige 
middag, even afleiding, wat 
extra aandacht of een veilige 
arm om op te leunen tijdens  
een bezoek aan het ziekenhuis. 
Maar ook hun mantelzorgers 
voelen zich enorm geholpen.  
Zij kunnen de zorg even 
overdragen aan een vertrouwd 
en bekwaam persoon, zaken 
regelen en bijtanken. Dankzij 
deze respijtzorg die de 
vrijwilliger geeft, houdt de 
mantelzorger het zorgen 
langer vol.

Wil je veel  
voor iemand
betekenen?

Word 
zorgvrijwilliger!

“Via het zorgvrijwilligerswerk 
heb ik mijn sociale contacten 
uitgebreid. Ik ontmoet er leuke 
mensen die mij waarderen.”

Steunpunt Mantelzorg Zuid
Sphinxlunet 3, 6221 JD Maastricht
T 043 - 321 50 46 

www.mantelzorgzuid.nl

E algemeen: 
info@mantelzorgzuid.nl
E ziekenbegeleiding:  
ziekenbegeleiding@mantelzorgzuid.nl

Colofon: Deze folder is een uitgave van Steunpunt Mantelzorg Zuid  

voor alle inwoners van Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, 

Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Stein. 

www.mantelzorgzuid.nl

MANTELZORG
VRIENDELIJK

Wij werken



Begeleiding naar wens 

Je kunt kiezen in welke mate je gebruik maakt van 
de aanvullende ondersteuning van het steunpunt 
zoals scholingsactiviteiten, intervisies en (re)creatieve 
activiteiten. Je bent bovendien via ons verzekerd en 
ontvangt een onkostenvergoeding.

Toenemende vraag 

Door alle veranderingen in de zorg zijn de mensen 
steeds meer op elkaar aangewezen. Dat zorgt voor 
een toenemend aantal mantelzorgers en een groei-
ende behoefte aan zorgvrijwilligers. Het besluit om  
zorgvrijwilliger te worden, neem je niet zomaar op 
basis van een foldertekst. Daar wil je goed over na-
gedacht hebben. We kunnen ons dan ook heel goed 
voorstellen dat je eerst nog wat meer informatie wilt. 
Bel of mail ons voor het maken van een afspraak: 
043 – 321 50 46 of info@mantelzorgzuid.nl. 

Dit e-mailadres kun je ook gebruiken als je op  
de hoogte wilt worden gehouden van belangrijke 
ontwikkelingen en onze activiteiten. Dan kom je op 
de verzendlijst van onze (digitale) nieuwsbrief. 

Een passende uitdaging 

De aard van de inzet van een zorgvrijwilliger bij het 
steunpunt kan sterk verschillen. Wij hebben vrijwilligers 
nodig voor ziekenbegeleiding, voor de begeleiding van 
de activiteiten voor jonge mantelzorgers, als tijdelijke 
vervanging van mantelzorgers en als gezelschap voor 
mensen met dementie, in de (terminale) thuiszorg en 
in een hospice. Het kan gaan om een korte, inciden-
tele inzet maar ook om een structurele inzet van een 
dagdeel per week. Jouw wensen en beschikbaarheid 
vormen hierbij het uitgangspunt. Het bieden van aan-
dacht en ondersteuning staat voorop. Soms verricht je 
licht verzorgende taken als zorgvrijwilliger, maar nooit 
verpleegkundige handelingen. En ook hierbij kun je je 
eigen wensen of grenzen aangeven. 

Vol vertrouwen van start

We zorgen ervoor dat je als nieuwe zorgvrijwilliger met 
een goed gevoel en vol vertrouwen aan de slag gaat. 
Zo neem je deel aan een introductiecursus voor nieuwe 
vrijwilligers. Je wordt goed voorbereid op je inzet en 
je leert collega-vrijwilligers en medewerkers van het 
steunpunt kennen. Gekozen voor het werken in een hos-
pice? Dan volgt een inwerkperiode onder begeleiding 
van een ervaren hospicevrijwilliger. Ga je in de thuis-
zorg van start? Dan is de coördinator in de tussentijd 
voor jou op zoek naar een goede match en krijg je een 
vrijwillige coach toegewezen. Deze vrijwillige coach 
is er speciaal voor jou. Bij hem of haar kun je met je 
vragen terecht. 

Waar doe je het als  
zorgvrijwilliger voor? 

Het mooiste wat je als zorgvrijwilliger kunt krijgen, 
is een glimlach op het gezicht van die ander.
Zorgvrijwilliger ben je vanuit het gevoel dat je het 
leven van hem of haar op dat bepaalde moment 
net even gemakkelijker maakt. Maar ook omdat de 
ervaringen in het zorgvrijwilligerswerk je eigen leven 
rijker maken. Je leert andere, soms zeer boeiende, 
mensen en situaties kennen, je ontdekt nieuwe talenten 
bij jezelf, maakt deel uit van een team maatschappelijk 
betrokken mensen of bouwt nieuwe kennis en 
vaardigheden op die kunnen bijdragen aan het 
vinden van een nieuwe werkplek.

Op zoek naar een klik

Iedereen is anders; de mensen die hulp vragen én  
zij die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk in de zorg. 
Daarom brengen we van alle betrokkenen de interes-
ses, wensen en mogelijkheden uitgebreid in kaart. Het  
is onze belangrijkste taak mensen samen te brengen 
(te matchen) die bij elkaar passen. Er moet sprake zijn 
van een ‘klik’. Tijdens het vrijblijvende kennismakings-
gesprek met een coördinator brengen we jouw wensen 
en mogelijkheden in kaart. 

“Ik ben gegroeid 
in mijn persoonlijke 
ontwikkeling.  
Ik leef veel 
bewuster.”

“Ik ervaar veel plezier als  
zorgvrijwilliger. Het geeft mij  
voldoening om dit te kunnen  
of mogen doen.”

“Ik weet nu dat zelfs 
de kleinste dingen in 
iemands leven heel 
belangrijk kunnen zijn.”


