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Als vrijwilliger beteken je veel voor een ander. Samen wandelen, de 

krant lezen of meehelpen bij activiteiten. Allemaal zaken die voor onze 

cliënten het verschil maken. Met het doen van vrijwilligerswerk draag 

je niet alleen bij aan een leuke dag, ook doe je ervaring op en werk je 

aan je CV. Regelmatig stromen vrijwilligers door naar een betaalde 

baan in de zorgverlening. Daarnaast ontmoet je veel nieuwe mensen.  

Waarom vrijwilligerswerk bij ZGAO? 

Waarom vrijwilliger worden? 

Zorggroep Amsterdam Oost (afgekort ZGAO) is een organisatie in 

Amsterdam-Oost.  

Er zijn twee huizen: 

De Open Hof in de Watergraafsmeer en 

het Flevohuis in de Indische Buurt.  

Ook heeft ZGAO een revalidatie afdeling 

in het OLVG.  

Het is een kleine organisatie waar een gezellige en gemoedelijke sfeer 

heerst. Bij ZGAO kennen mensen elkaar.  

Wij zetten vrijwilligers in vanuit hun talenten en vaardigheden. En 

stimuleren hen om deze te ontplooien. Daarnaast worden eigen 

initiatieven zeer op prijs gesteld.  

       
      Vrijwilligers ontvangen  
    geen salaris. Niet omdat ze  
    dit niet waard zijn, maar  
 omdat  ze onbetaalbaar zijn. 



   Vrijwilliger Elly Lichtveld:  
  “De zorgmedewerkers werken 
     keihard. Als vrijwilliger wil ik ze een 
   handje helpen. De belangrijkste reden om 
  vrijwilligerswerk te doen bij ZGAO is dat ik  
    hiermee de gelegenheid krijg om de  
       cliënten  extra aandacht te geven en te 
           laten voelen dat ze belangrijk  
                    zijn.”  

Vrijwillig is niet vrijblijvend 

Vrijwilligerswerk bij Zorggroep Amsterdam Oost doe je omdat je het 

leuk vindt om mensen te helpen die zorg nodig hebben. 

Vrijwilligerswerk doen betekent dat wij, en bovenal de cliënt, kunnen 

rekenen op je komst en betrokkenheid. Vrijwilligerswerk is niet 

vrijblijvend. Ook vinden wij het belangrijk dat je vertrouwelijk omgaat 

met informatie over de cliënt.   

Waardering 

Vrijwilligers ontvangen geen salaris. 

Je kunt in overleg wel een  

reiskostenvergoeding  

ontvangen. Onze waardering  

voor vrijwilligers uiten we op  

verschillende manieren.  

Zo ontvang je een kerstpakket,  

word je in het zonnetje gezet  

tijdens de jaarlijkse  

nationale vrijwilligersdag en ben je van harte uitgenodigd voor de borrel 

die we ieder jaar voor vrijwilligers organiseren. Ook kun je deelnemen 

aan cursussen en trainingen.  

Vrijwilliger Maria Terpstra:  
“Via vrijwilligerswerk doe ik werkervaring op. Voor mij is een organisatie als 
ZGAO een van de weinige plekken waar je het verschil kunt maken. Met dit werk 
kan ik extra aandacht geven; het zijn vaak de kleine dingetjes die belangrijk zijn, 
zoals een praatje maken, samen koffie drinken. Als vrijwilliger kan ik de puntjes 
op de i zetten.” 



Meer informatie 

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij ZGAO 

Vrijwilligers vervullen een niet te onderschatten rol in onze organisatie. 

Met alle ontwikkelingen in de ouderenzorg waarbij zorgorganisaties zich 

vooral op de zorg moeten richten, zijn vrijwilligers hard nodig voor het 

welzijn van onze cliënten. U bent dan ook zeer welkom! 

Voor meer informatie kun je contact op nemen met 

vrijwilligerscoördinator Carla van Helden: c.vanhelden@zgao.nl of 

06 - 20 33 09 14 (ma-wo-do).  

 

Ook kun je kijken op onze website www.zgao.nl/werken-bij/vrijwilligers 

of op Facebook Zorggroep Amsterdam Oost. 

Vrijwilliger Rignalda Jasinta: 
“Ik vind het fantastisch om ouderen te helpen. Ik word er blij van en doe bijna 
niets liever. Het vrijwilligerswerk dat ik bij ZGAO doe, is mijn droombaan!”  

ZGAO vraag bij indiensttreding van elke vrijwilliger een Verklaring  
Omtrent het Gedrag. 
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