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Vrijwilliger worden in Norschoten 
Binnen Norschoten zijn 600 medewerkers en ook ruim 600 vrijwilligers 

actief. Norschoten hecht veel waarde aan haar vrijwilligers.  

 

Iedereen, van jong tot oud, die zich wil inzetten als vrijwilliger is dan 

ook van harte welkom. Vrijwilligers, maken echt deel uit van de 

organisatie.  Het doen van vrijwilligerswerk geeft heel veel voldoening. 

 

 

Dus: 

 vindt u het fijn om iets te 

betekenen voor een 

ander? 

 bent u op zoek naar een 

zinvolle dagbesteding? 

 heeft u graag iets over 

voor een ander? 

 wilt u kennis en ervaring 

opdoen? 

 wilt u uw specifieke 

kwaliteiten delen 

(bijvoorbeeld een 

muziekinstrument 

bespelen, autorijden, 

koken, etc.) 

 

Dan maken wij graag kennis met u! 

  



 

Zorgorganisatie Norschoten 
Norschoten is een veelzijdige zorgorganisatie.  Wij bieden 

verpleeghuiszorg, revalidatie, dagbehandeling en hospicezorg in 

verschillende plaatsen op de Veluwe. U vindt Norschoten in Barneveld 

(Kweekweg,  Klaverweide),  Garderen, Putten, Elspeet, Scherpenzeel  

en in De Valk. 

Wat kunt u als vrijwilliger betekenen? 
Als vrijwilliger kunt u in Norschoten diverse activiteiten ondersteunen. 

Zowel buiten als binnen. U kunt denken aan het assisteren bij een 

gezellige groepsactiviteit. Maar als u liever een-op-een-contact met de 

cliënten wilt, kan dat ook. Een praatje maken, een kleine wandeling of 

samen een 

tochtje maken 

op een 

duofiets: 

allemaal zaken 

waarmee u 

verschil kunt 

maken in het 

dagelijks leven 

van onze 

cliënten. U 

haalt de cliënten uit de dagelijkse routine en kunt echt even tijd en 

aandacht aan hen besteden. U krijgt er veel waardering voor terug. 

Niet alleen van onze cliënten, maar zeker ook van de medewerkers en 

familieleden. 

  



 

Wat biedt Norschoten? 
Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger  nemen we contact met u op 

voor een kennismakinggesprek. Samen met u kijken  we wat u kunt en 

wilt doen. We gaan uit van uw wensen en mogelijkheden.  Op basis 

daarvan zoeken we de juiste match met een vrijwilligerstaak in 

Norschoten.  

Wij zorgen voor goede begeleiding, werkinstructies, scholing en 

themabijeenkomsten. Er is een attentiebeleid voor vrijwilligers en 

ieder jaar nodigen wij alle vrijwilligers uit voor een feestelijke 

eindejaarsbijeenkomst.   

Er is een vrijwilligersraad die de belangen van alle vrijwilligers in 

Norschoten behartigt. Ook heeft Norschoten voor alle vrijwilligers 

diverse verzekeringen afgesloten.  

Wilt u meer weten? 
Ben u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op 

met een van onze contactpersonen vrijwilligers.  

Dat kan telefonisch: 0342-40 40 00 of per e-mail: 

vrijwilligers@norschoten.nl  

Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: 

www.norschoten.nl. 
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