
Vrijwilligerswerk bij 
de Frankelandgroep

Van harte welkom!

www.frankelandgroep.nl

Vrijwilligersenquête 
Omdat we graag horen hoe het werken binnen de 

Frankelandgroep onze vrijwilligers bevalt, houden we 

minimaal een keer per twee jaar een vrijwilligersen-

quête. We meten of onze vrijwilligers tevreden zijn met 

hun  werkzaamheden en waar we als Frankelandgroep 

verbeteringen kunnen aanbrengen.

Beleidsmiddagen
Jij hoort er echt bij én jij wordt gehoord. Daarom zijn 

onze beleidsdagen ook zo belangrijk, waarvoor wij 

jou jaarlijks met veel plezier uitnodigen. Tijdens de 

beleidsmiddag krijg je vaak een workshop of training, 

word je bijgepraat door onze bestuurder of een van 

onze directeuren over het reilen en zeilen van de 

Frankelandgroep en krijg je de kans om hun jouw 

ideeën en aandachtspunten mee te geven. De middag 

sluiten we gezellig af met een hapje en een drankje. 

Scholing
Wil jij je als vrijwilliger ontwikkelen? Waar mogelijk 

en/of nodig kunnen we je (bij)scholen. Dit is met name 

bedoeld voor de vrij willigers die intensief met ouderen 

omgaan. We geven onder andere een EHBO-cursus en 

(bij)scholing over het ‘omgaan met dementie’.

Leeftijd
Om bij ons vrijwilligerswerk te doen, moet je tenminste 

16 jaar zijn. Een bovengrens hebben we niet, behalve 

wanneer je chauffeur bent. Dan beëindig je de 

 chauffeurs werkzaamheden op 31 december van het 

jaar waarin je 80 wordt.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Voordat je bij ons aan de slag kunt, vragen wij jou 

om bij de gemeente een (gratis) Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) aan te vragen. Als er voor de start van 

de werkzaamheden geen VOG-verklaring kan worden 

overlegd, kan je niet bij de Frankelandgroep komen 

werken.

Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden als 
vrijwilliger? 
Lijkt de Frankelandgroep jou een fijne plek om als 

vrijwilliger aan de slag te gaan? Kijk voor de actuele 

vacatures op: 

werkenbijfrankelandgroep.nl/vrijwilligers

Kun je geen passende vacature vinden? Stuur ons 

een open sollicitatie! Wij nodigen je dan uit voor een 

eerste gesprek met een van onze vrijwilligerscoördina-

toren. Samen kijken jullie wat jouw en onze wensen en 

mogelijkheden zijn en wat het beste bij jou past.

Contactgegevens

Heb je vragen over vrijwilligerswerk bij een van onze 

locaties? Onderstaande vrijwilligerscoördinatoren helpen 

je graag verder:

Locatie Frankeland en Jacobs Gasthuis

Annouk Nagelhout

 010 – 426 49 25 

 a.nagelhout@frankelandgroep.nl

Locatie Harg-Spaland

Marlies Engel

 010 – 247 55 55 

 m.engel@frankelandgroep.nl

Locatie Schiewaegh

Annemieke Vernie

  010 – 409 32 00 

 a.vernie-vandenbos@frankelandgroep.nl

Locatie Vaartland

Kyra Weijnand-Stapersma 

 010 – 475 91 11 

 k.weijnand-stapersma@frankelandgroep.nl



 

Wie zijn wij?

Wij zijn de Frankelandgroep! We bieden een breed 

pakket aan woon-, zorg- en dienstverlening in 

Schiedam en Vlaardingen, zowel aan bewoners van onze 

locaties als aan zelfstandig wonende ouderen. Onze 

locaties Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis en 

Schiewaegh zijn gevestigd in Schiedam en onze locatie 

Vaartland in Vlaardingen. 

Daarnaast bieden wij thuiszorg via Thuiszorg Ouderen 

Frankelandgroep. Binnen alle locaties en bij de thuiszorg 

ben jij als vrijwilliger altijd van harte welkom!

 

Waarom vrijwilligerswerk bij de 
Frankelandgroep?

De redenen om bij ons als vrijwilliger aan de slag te gaan, 

zijn heel divers. Mensen zoeken een nuttige invulling van 

de dag, willen een bijdrage leveren aan de maatschappij 

of zijn op zoek naar sociale contacten. Als vrijwilliger 

bij de Frankelandgroep maak je onderdeel uit van een 

trouwe club van zo’n 600 vrijwilligers, verspreid over vijf 

locaties. Een team dat weinig verloop kent, net als bij 

onze vaste medewerkers. En dat is niet voor niks! 

Vrijwilligerswerk bij de 
Frankelandgroep

Of je nu gepensioneerd bent, (tijdelijk) uit het arbeids-

proces bent of je naast je werk of school wilt inzetten 

voor mensen die wel wat extra aandacht kunnen 

gebruiken … je bent bij ons ontzettend welkom! En 

dat voel je. Je hoort er echt bij. Jij zet je in voor onze 

bewoners en cliënten en wij zetten ons in voor jou. 

Ontdek in deze folder wat je als vrijwilliger van ons kan 

verwachten en wat wij van jou verwachten.

Wat bieden wij jou als  
vrijwilliger?  

•  een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers 

en vrijwilligers met o.a. een presentatie en rondleiding;

• een contract met het aantal uur dat je werkzaam bent;

• reiskostenvergoeding per kilometer;

• (gedeeltelijke) maaltijdvergoeding;

• doorlopende WA-verzekering via de Frankelandgroep;

• collectiviteitskorting bij zorgverzekeraar DSW;

• personeelskorting bij Centraal Beheer Achmea;

• beleidsmiddagen speciaal voor vrijwilligers;

• mogelijkheden tot (bij-)scholing; 

•  diverse kortingen (op o.a. het eten in de brasserieën en 

de beautysalon in Frankeland);

•  gratis toegang tot het zwembad en de fitnessruimte in 

Frankeland;

•  een mooi kerstpakket (nee, géén kleiner pakket dan 

onze vaste medewerkers!).

Jouw mogelijkheden als vrijwilliger
Ben jij dol op de natuur en wil je deze voorliefde 

graag met onze bewoners delen? Word dan vrijwilliger 

voor de natuurclub. Ben jij de vrijwilliger die graag 

met onze bewoners gaat schilderen, kaarten maken 

of mozaïeken? Dan is onze creatieve club misschien 

wel op zoek naar jou! Kom jij onze thuiswonende 

cliënten in Schiedam en Vlaardingen verblijden met 

een wekelijks bezoekje en een kopje koffie? Word 

dan maatje/buddy. Van chauffeur tot bestuurder van 

de rolstoelfiets en van tuinonderhoud tot wandelen, 

bakken en koken … de mogelijkheden om vrijwil-

ligerswerk binnen de Frankelandgroep te doen zijn 

eindeloos! 

Zo gewoon mogelijk
Bij de Frankelandgroep doen we alles vanuit onze visie 

op goede zorg: ‘zo gewoon mogelijk’. Dat betekent 

dat onze zorg- en dienstverlening persoons gericht 

is: bewoners en cliënten blijven zoveel mogelijk 

zelfredzaam en wij ondersteunen waar nodig. Als 

vrijwilliger bij de Frankelandgroep kun je je daar 

helemaal in vinden. Je geeft bewoners graag de ruimte 

om zelfredzaam te zijn, óók als dat voor jou meer tijd 

kost.


