U maakt het verschil!
V.I.P. middagen vrijwilligers
Voorbereidingscommissie:
Uitgangspunt: decentraal organiseren op externe locaties, met interne sprekers
Doel: laagdrempelig, leuke en informatieve bijeenkomsten.
Voor wie: vrijwilligers in de woonzorg, cliëntenraden, RvT, MT
Drie bijeenkomsten / Voorkeursdag:
Een middag van 13.30 – 16.30 uur (centrale opening, workshopronde 1, pauze, workshopronde 2,
afsluiting). Streven is september / oktober 2017.
datum
datum
datum

locatie
locatie
locatie

Programma / Tijden:
13.00 uur : inloop
13.30 – 14.00 uur: opening
14.00 – 14.45 uur: centrale gedeelte
14.45 – 15.15 uur: pauze
15.15 – 16.00 uur: keuzegedeelte
16.00 – 16.30 uur: afsluiting
Programma / Workshop
Opening

Door wie

Centraal: Onbegrepen
gedrag

Benodigdheden
2 microfoons
Beamer hebben we ook nodig.
Aansluiting: onze laptops hebben zo’n
nieuw koppelstuk nodig.

Keuze: Koken / slikken

vakgroep logopedie

Keuze: Bewegen

Vakgroep bewegen en
Vakgroep fysiotherapie

Beamer
Rolstoel
Ruimte met stoelen - geen tafels

Keuze: muziektherapie

Vakgroep muziektherapie

Beamer voor projecteren filmmateriaal
Tafel (voor foldermateriaal)

Afsluiting hapje en drankje

(ICT) benodigdheden:
- 2 mircrofoons (huren / locaties?)
- beamers (ZA / locaties)
- laptops – workshopgever zelf
- eventuele andere zaken nog afspreken
Wenselijk is dat de heren van de ICT aanwezig zijn bij het begin om zaken te testen. De heren zijn
gemaild.
Uitnodiging:
Via kaart thuisbezorgd. Inclusief antwoordkaart. Adressen via Dianne de Graaf.
Afdelingen ook officiële uitnodiging sturen. Vrije inloop, wel opgave noodzakelijk. Drie momenten
noemen, vrijwilligers vrij om te gaan waar ze willen/kunnen.
Daarnaast affiches ‘ Save the date’ op de diverse afdelingen. Deze is verspreid.
Tevens een actieve oproep door de vrijwilligers coördinatoren van ieder team. Middels brief en
Welinked. Afdeling PR gaat zich over de brief buigen samen met Rolf en Ria.
Van de afdelingen 2 personeelsleden aanwezig. Uren van Ina. De oproep-mail is verzonden naar de
teams.
Acties / Deadlines uitnodiging / aantallen
Actieve oproep naar de teams
? samen met PR

Gereed en gemaild naar
de afdelingen

Save the date poster

? samen met PR

Gereed en verspreid naar
de teams.

Stukken voor uitnodiging naar
communicatie/PR

Voor datum?

Bezig met conceptversies.

Oplage: ? stuks
Uitnodiging en adressen naar repro

Voor datum?

Wie allemaal een uitnodiging:
- Vrijwilligers Woonzorg
- MT
- RvT
- Teams
- Clientenraden Woonzorg
Verzenden uitnodiging door repro

Graag allemaal nog even
over nadenken!

Opgave

Datum?

Datum?

Aantallen doorgeven aan locaties

Datum?

Aandenken om mee te geven:
- roostasje van ZorgAccent

PR – bestellen de tasjes

Deze worden op schalen
gepresenteerd, zodat men de tasjes kan
pakken.
Evaluatie:
- evaluatieformulieren ter plekke laten
invullen en inleveren (kratten)

? maken de
evaluatieformulieren en
zorgen dat deze klaarstaan
op de dagen.

Vervolgafspraak: alleen indien wenselijk.

Aantallen vrijwilligers
We komen in totaal op 944 vrijwilligers voor de intramurale locaties (dit kan nog iets afwijken omdat
de toeloop van vrijwilligers best toeneemt)
Krönnenzommer 286 personen (alle afdl., hospice, kerkvrij., recrea/ontmoeting vrijw)
Blenke 97 personen
Flierborgh 37 personen
Heemsteresch 47 personen
Hofkamp 49 personen
Hoge es 65 personen
Liefferdinck 126 personen
Nienenhoek 17 personen
Parallel 64 personen
Stadskwartier 117 personen
Wedervoort 39 personen
Mail Dianne – afdeling respons oproep:
Uitbureau
Stadskwartier Blenke
Hospice
Hofkamp
Eelerhof
Wedervoort
Nienenhoek
Havezate
Schoppe

