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Vrijwilliger
Vrijwilliger Dagbesteding
In drie groepen biedt OBG van maandag tot en met zaterdag dagbesteding.
Fraaie huiskamers, voorzien van een keuken en een aparte rustruimte, centraal
gelegen in de Nijmeegse Professorenbuurt. Speciaal voor mensen die behoefte
hebben aan ondersteuning bij een zinvolle dagbesteding. Voor langere of korte
duur, in vakantietijd of bij ziekte van eigen verzorgers. Ter ondersteuning van
ons team zijn we op zoek naar een extra vrijwilliger.
Wat ga je doen?
 Samen met een groepsbegeleider draai je een dagbestedinggroep van
ongeveer 8 ouderen.
Welke taken heb je?
 Ondersteunen groepsbegeleider;
 Ontvangen van cliënten;
 Ondernemen van activiteiten met de groep of met een cliënt;
 Ondersteunen van de cliënten.
De





vrijwilliger die wij zoeken
Beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Heeft veel geduld en is prettig in de omgang;
Kan omgaan met ouderen, die leiden aan geheugenverlies.;
Is elke week minstens 1 dag beschikbaar van 9:30 tot 16:00 uur.

Wij bieden
 Een prettige werkomgeving met betrokken collega’s.
 Kortingen op verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea.
 Kortingen bij diverse Nijmeegse ondernemers bij lidmaatschap van de
personeelsvereniging.
 Interne scholing.
Interesse?
Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan? Mail dan een beknopte motivatie naar
Paul Braam, p.braam@obg.nu (coördinator vrijwilligers ) o.v.v. ‘Vrijwilliger
dagbesteding’.
OBG, daar doe je mee®!
OBG biedt al meer dan 424 jaar zorg en diensten aan zelfstandig wonende ouderen en
aan andere leeftijdsgroepen die actief willen zijn in Nijmegen-Oost. OBG biedt
verzorging thuis, woonondersteuning en tal van welzijnsactiviteiten. Bovendien biedt
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OBG begeleid wonen aan dementerende ouderen en kun je er terecht voor dagbesteding.
Ook huur je bij OBG een werkplek of een vergaderruimte en geef of volg je er cursussen
en lezingen. Ontmoeten staat centraal in de filosofie van OBG.
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