Welkom bij
CuraMare
Wat je moet weten als je bij ons
vrijwilligerswerk doet

CuraMare heeft

samen eten
schilderen

1
Ziekenhuis

Thuiszorg

4
Huizen
(Woonzorglocaties)

zingen

Met elkaar
zorgen wij dat
mensen een fijne
tijd hebben
bij CuraMare.

Dit doen wij
door samen leuke
dingen doen!
Zoals:

koffie drinken

Behandelzorg
wandelen

Wat we doen

g
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Wil j
helpen?
Wij helpen mensen die ziek
zijn of zorg nodig hebben.

Dat vinden wij fijn. Bij CuraMare doen we zoveel mogelijk
op de afgesproken manier. Deze lees je in dit boekje.

Wat we WEL doen

Wat we NIET doen

Wanneer kom je? Spreek af
welke dag je komt. En houd
je aan de afspraak.

We vinden een lach en
gezelligheid belangrijk!

We maken geen foto’s
of filmpjes van mensen.

We nemen geen cadeaus
of geld aan van bewoners of
patiënten.

We komen op tijd.

We hebben respect
voor elkaar.

We praten niet over ons
werk op sociale media.

We geven nooit
medicijnen.

We dragen altijd onze
personeelspas.

We helpen
elkaar.

We praten niet over elkaar.
(geheimhoudingsplicht)

Onze telefoon staat niet aan
of blijft thuis.

Wat we WEL doen

Wat we NIET doen

DAG!
GOEDEMORGEN

We luisteren
naar elkaar.

HALLO!

We zeggen
elkaar gedag.

We helpen niemand
uit de rolstoel.

We helpen niemand
uit bed.

Als vrijwilliger krijg je
niet betaald.

We komen niet te laat. En
bellen als het wel gebeurt.

WIL JE ME
HELPEN?

We zien er
verzorgd uit.

We wassen
onze handen.

Als iemand hulp nodig heeft
dan roepen we een collega.

Kun je niet komen of
ben je ziek? Bel of stuur
een Whats app.

We blijven niet weg zonder
te bellen of een berichtje.

Wij kijken
naar je uit!
ls
Veel plezier a
vrijwilliger.

En wat krijg je nog meer ...

Je krijgt
curadootjes.

?

Je krijgt
cursussen en
trainingen.

Je krijgt een
barbeque en
een reisje.

Je krijgt
reiskosten
vergoeding.

Je krijgt
vrijwilligersavonden

Je mag
deelnemen aan
onze verzekering.

Je wordt deel van een leuk team
en betekent veel voor anderen.

We wensen je veel werkplezier!

