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Samen met onze medewerkers zetten ruim 500 vrijwilligers zich in om ervoor te
zorgen dat cliënten écht mee kunnen doen in de maatschappij. Siza ondersteunt
mensen met een beperking om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.
Als vrijwilliger zorg je dan ook niet meer “voor” maar zorg je vooral “dat”.
Wil jij graag jongeren en volwassenen met een beperking ondersteunen bij het
leggen van sociale contacten en samen leuke dingen ondernemen? Misschien
heb jij een hobby of kennis die je graag wilt delen. Siza heeft locaties door heel
Gelderland en Midden-Brabant, er is dus vast een locatie bij jou in de buurt waar
je van betekenis kan zijn.
Maak jij het verschil?

Wat kun je doen?

Wat vragen we van jou?

Iedereen heeft talenten. Samen bekijk
je hoe je jouw talenten kunt inzetten.
Je kiest zelf wat jou het beste past en
uitkomt, tijdelijk of voor een langere
periode. Eén keer per week met een
cliënt een wandeling maken, helpen bij
de wekelijkse avondsoos, of een uurtje
per maand op bezoek komen. Zelfs met
een uur per week of per maand lever je al
een waardevolle bijdrage. Ook praktische
ondersteuning, zoals het doen van
klussen en het helpen bij activiteiten,
behoort tot de mogelijkheden. De juiste
vrijwilliger op de juiste plek!

Ervaring met werken met mensen met
een beperking of chronische ziekte
is niet nodig. Interesse, geduld en
inlevingsvermogen zijn wel belangrijk,
net als een ﬂinke dosis enthousiasme.

Aanmelden als vrijwilliger?

Wat biedt Siza?

Heb je interesse om vrijwilliger te
worden? Of wil je meer weten over
de mogelijkheden, neem contact
op met Siza Vrijwillige Inzet.
Voor meer informatie en het vacature
overzicht kijk op www.werkenbijsiza.nl.
Daar kun je ook vrijblijvend een
belangstellingsformulier invullen.

Als vrijwilliger ben je onderdeel van Siza.
Daarom bieden wij:
• de mogelijkheid om je kwaliteiten in
te zetten;
• een plek om ervaring op te doen in
het werken met mensen met een
beperking;
• een vrijwilligersovereenkomst
waardoor je bijvoorbeeld verzekerd
bent;
• begeleiding door een professionele
kracht;
• de mogelijkheid cursussen en
workshops te volgen;
• onkostenvergoeding (zoals reiskosten).

Iedereen
heeft talenten!
Zet ze in en
maak het
verschil!

Postadres
Postbus 532
6800 AM Arnhem
Contact- en bezoekadres
Kemperbergerweg 139e
6816 RP Arnhem
en
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
Telefoon
088-377 91 71
Email
vrijwilligeinzet@siza.nl
Websites
www.siza.nl
www.werkenbijsiza.nl
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