
Vrijwilliger bij
Bartiméus



Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in 
Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een 
meervoudige beperking hebben of problemen ervaren 
met zien door bijvoorbeeld niet-aangeboren 
hersenletsel. Met 1.850 medewerkers en ruim 800 
vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk 
te maken dat mensen met een visuele beperking het 
leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. 
Maar voor minder doen we het niet. We doen veel aan 
onderzoek, diagnostiek en behandeling. We 
begeleiden en adviseren door het hele land. We 
hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen 
van dagbesteding. We vinden het belangrijk om alle 
kennis en ervaring die we in huis hebben te delen met 
anderen. Familieleden, professionals in de zorg of in 
het onderwijs en overheden en bedrijven. Dat doen 
we omdat we geloven in een samenleving waarin 
iedereen kan meedoen en ook mensen die 
slechtziend of blind zijn zich voluit kunnen 
ontplooien. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel 
procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.
Bartiméus. 100% leven.



Vrijwilligerswerk bij Bartiméus
U heeft belangstelling voor het vrijwilligerswerk 
bij Bartiméus. Wij heten u van harte welkom!

Vrijwilligers doen leuke en nuttige activiteiten 
met en voor bewoners en zijn daarmee van grot
betekenis. 
Er zijn vrijwilligers die regelmatig komen maar 
ook vrijwilligers die incidenteel en op afroep 
werken. Vrijwilligerswerk is onverplicht en 
onbetaald maar niet vrijblijvend. We verwachten 
daarom naast enthousiasme, plezier en inzet 
ook verantwoordelijkheidsgevoel.

Bartiméus heeft bewoners van alle leeftijden en 
met diverse vormen van beperkingen. Kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen met een 
visuele en/of verstandelijke beperking. Zij 
kunnen een lichte, matige, ernstige meervoudige
beperking en/of gedragsproblemen hebben. 
Daarnaast kan er sprake zijn van een sociaal 
emotionele beperking. 
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Wij zijn ons vrijwilligerswerk 
begonnen omdat op een gegeven 
moment een contactpersoon van 
Sonneheerdt bij ons voor de deur 
stond. Zij vroeg ons of wij 
vrijwilligerswerk wilden gaan doen. 
Dat hebben we eerst goed overwogen 
en onszelf de vraag gesteld: ”Willen 
we een blijvend contact aangaan?” 
We hebben deze vraag met ja 
beantwoord en het is uitgegroeid tot 
een goed en langdurig contact. Er is 
een mooie vriendschap ontstaan.



Mogelijkheden binnen het 
vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk met bewoners is op veel 
manieren mogelijk. U kunt een activiteit doen 
met een individuele bewoner maar ook 
ondersteuning bieden bij groepsactiviteiten. 
Uiteraard kunt u ook kiezen voor een combinatie 
van verschillende activiteiten.

Een overzicht binnen Bartiméus vindt u op  
www.bartimeus.nl/vrijwilligers 

Hieronder staat een aantal mogelijkheden 
beschreven:

Vrijwilligers voor Doorn en Zeist
• Maatje: van een maatje vragen we gemiddeld 

één keer per twee weken of één keer in de 
maand/ met enige regelmaat iets te 
ondernemen met een bewoner. Bijvoorbeeld 
samen naar de bioscoop, fietsen, naar de 
kapper, wandelen, winkelen of er gewoon zijn

• Assisteren in de activiteitenbegeleiding of op 
de werkafdelingen



• Hulp bij computerlessen en internetgebruik
• Begeleiding naar kerkdiensten
• Sportieve activiteiten, wandelen, fietsen,  

zwemmen en gymnastiek
• Creatieve activiteiten, zoals zang, dans en 

knutselen
• Assisteren bij evenementen
• Chauffeurs voor het halen en brengen van bewoners
• Ondersteuning van individuele kinderen en jongeren 

met een visuele en verstandelijke beperking
• Koffie drinken en/of schenken
• Uitjes, bijvoorbeeld naar musea, theater of 

dierentuin

Vrijwilligers Ermelo
Voor onze oudere doelgroep hebben we grote 
behoefte aan vrijwilligers die willen wandelen en 
duo-fietsen of ouderen willen begeleiden naar arts 
of ziekenhuis. Ook de beweegtuin en belevings-
ruimte willen we graag optimaal gebruiken met 
eventuele vrijwilligers. Door actief in beweging te 
blijven, behouden en verbeteren ouderen hun 
mobiliteit. 



Voor de zorgappartementen zoeken wij vooral 
vrijwilligers die mee willen naar het dorp in 
Ermelo. Voor de wekelijkse boodschappen, het 
winkelen maar ook voor de gezelligheid.

Intakegesprek
In het intakegesprek wordt besproken wat u kunt 
verwachten van Bartiméus en wat wij doen voor 
de bewoners op de locatie van uw keuze. 

Uw eigen wensen, behoeften en interesses 
komen ook aan de orde, wie u bent en wat uw 
beweegredenen zijn. Samen gaan we op zoek 
naar wat voor u goed passend vrijwilligerswerk is. 

VOG
U krijgt het verzoek om de Verklaring Omtrent 
Gedrag aan te vragen. Dit is wettelijk verplicht 
voor iedereen die bij onze organisatie aan het 
werk gaat. Zonder een V.O.G. kunt u helaas niet 
als vrijwilliger bij Bartiméus aan het werk. De 
kosten voor de aanvraag van de VOG kunt u 
uiteraard bij Bartiméus declareren.



Tevens ontvangt u, nadat uw V.O.G. bij ons 
aangeleverd is, een overeenkomst vrijwilligerswerk. 
Wij sluiten voor onze vrijwilligers een ongevallen-
verzekering af. Ook hierover ontvangt u schriftelijk 
informatie.

Ik doe vrijwilligerswerk bij het 
logeerhuis in Zeist. Ik ben op zoek naar 
situaties waarin ik kan ontwikkelen en 
leren maar ik vind het ook gewoon leuk 
om met kinderen met een beperking om 
te gaan en te helpen. Daar kan ik heel 
goed het geduld voor opbrengen.



Kennismaking, en dan?
Na een geslaagde kennismaking met een 
bewoner zal uw aanspreekpunt iemand zijn van 
de directe begeleiding, daar waar u 
vrijwilligerswerk doet. Indien daar behoefte aan 
is kan er na enige tijd geëvalueerd worden.
Het komt een enkele keer voor dat het niet klikt 
tussen de bewoner en de vrijwilliger.  
Wij gaan dan opnieuw om tafel om te bezien wat 
een alternatieve plek voor u kan zijn. We 
proberen voor het plaatsen van de vrijwilliger de 
verwachtingen van de bewoner en van de 
vrijwilliger op één lijn te krijgen. 



Met veel plezier doe ik vrijwilligerswerk 
bij Bartiméus Wonen. Twee keer per 
maand doe ik boodschappen met een 
vaste bewoner. In de begintijd van mijn 
vrijwilligerswerk heb ik één van de 
bewoners begeleid bij het zelfstandig 
koken. Koken is mijn hobby. Het was 
leuk om mijn eigen hobby met de 
bewoner te kunnen delen. Ook als de 
bewoner kleding wil kopen of ergens 
anders mee geholpen wil worden dan 
doe ik dat. Ik wil een positieve bijdrage 
leveren aan het leven van de bewoner.



Vragen/opmerkingen
Voor Ermelo: kunt u mailen naar 
vrijwilligerswerkermelo@bartimeus.nl of bellen: 
telefoonnummer: 0341-498498 en vragen naar 
de medewerker vrijwilligerswerk. Vervolgens 
maakt de medewerker vrijwilligerswerk een 
afspraak met u.

Voor Doorn en Zeist: kunt u mailen naar 
vrijwilligers@bartimeus.nl of bellen met de 
coördinator of medewerkers vrijwilligerswerk, 
telefoonnummers: 0343-526665 of 06-43871622 
(coördinator), dan maken we een afspraak voor 
een intakegesprek.

Als u een klacht heeft, kunt u ondersteuning 
krijgen van één van de vertrouwenspersonen of 
de klachtenfunctionaris van Bartiméus. Neemt u 
hiervoor contact op met één van bovenstaande 
nummers. 



bartimeus.nl

088 - 88 99 888

facebook.com/bartimeus

@bartimeusnieuws

Wij zijn Bartiméus. We stellen alles in 
het werk om mogelijk te maken dat 
mensen die slechtziend of blind zijn 
het leven kunnen leiden dat bij hen 
past en zich voluit kunnen ontplooien. 
Want het gaat niet om hoeveel procent 
je ziet. Het gaat om hoeveel procent je 
leeft.

Bartiméus. 100% leven.


