Hoe kan je vrijwilliger worden in Inkendaal?

Heb je een vraag of wens je meer informatie?

Ben jij enthousiast, geëngageerd en wil je tijd doorbrengen met
onze revalidanten of een handje toesteken bij onze werking? Ben je
ook 15 of ouder? Dan pas jij misschien in ons team van vrijwilligers.
We zoeken vrijwilligers voor uiteenlopende functies binnen
verschillende diensten.

Onze vrijwilligerscoördinator begeleidt de vrijwilligers en volgt
de vrijwilligerswerking in Inkendaal op. Je kan met vragen terecht
op vrijwilligerswerk@inkendaal.be of op het nummer 02 531 51 26.
Ook op onze website www.inkendaal.be vind je meer uitleg over
vrijwilligerswerk in Inkendaal.

Neem een kijkje op https://inkendaal.hro.be/vrijwilligers.php
om kennis te maken met onze vacatures voor vrijwilligers. Nadat
je je kandidatuur hebt ingediend, nodigen we je uit voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zo komen we te weten
of we bij elkaar passen en of onze verwachtingen overeenstemmen.

Voor meer algemene informatie en wetgeving over vrijwilligerswerk
kan je terecht op www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Vrijwilligers in Inkendaal
Vrijwilligers maken een verschil...
ook in Inkendaal!

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn
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Inkendaal, expert in revalidatie

Wat kan je als vrijwilliger doen in Inkendaal?

Revalidatieziekenhuis Inkendaal is een Vlaams ziekenhuis in
Vlezenbeek met een hospitalisatieafdeling van 178 bedden Sp (123
Sp-neurologie, 30 Sp-Locomotorisch en 25 Sp-Cardiopulmonair).
Daarnaast is er een ambulante afdeling voor zowel volwassenen als
kinderen en een geïntegreerde ziekenhuisschool.

Inkendaal zoekt vrijwilligers voor verschillende diensten en voor
uiteenlopende taken. Je kan op veel manieren een bijzondere rol
spelen in de ondersteuning van onze revalidanten of van onze
werking:
Werken met dieren:

• een kilometervergoeding;

In een unieke en groene omgeving omringen gespecialiseerde artsen,
therapeuten, verplegend personeel en ziekenhuisstaf de patiënt met
een gepersonaliseerd zorgpakket en stellen ze samen realistische
doelen voor het maximaliseren van zijn levenskwaliteit.

• vrijwilligers voor de verzorging en begeleiding van onze paarden
tijdens vakanties.

• een materiaalvergoeding (onder voorwaarden)*;

• vrijwilligers om de paarden te verzorgen en te leiden tijdens de 		
hippotherapiesessies met de revalidanten.

• ontvangst van het personeelsmagazine De Klinker*;

Werken met patiënten:
Inkendaal streeft naar een continue uitbouw van zijn
wetenschappelijke expertise en is erkend als referentiecentrum voor
verschillende revalidatiespecialisaties.

• vrijwilligers voor onze kinderafdeling (o.a. verhalen voorlezen, 		
helpen bij huiswerk ...);

Onze meer dan 400 medewerkers geven elke dag het beste
van zichzelf en stellen daarbij de patiënt centraal. Creativiteit,
betrokkenheid, expertise en warmmenselijkheid vormen de rode
draad in de werking van ons revalidatieziekenhuis. Vrijwilligers zijn
een essentiële aanvulling voor onze revalidanten.

• vrijwilligers om buddy te worden van één van onze revalidanten;

• weekendvrijwilligers voor activiteiten met onze volwassen 		
revalidanten;
• vrijwilligers voor de ontvangst van bezoekers;
• vrijwilligers voor ondersteuning bij projecten rond patient & family
empowerment.
Werken binnen onze organisatie:
• vrijwilligers om sportactiviteiten of evenementen te begeleiden of
te ondersteunen.
Samen met jou gaan we op zoek naar de taken die het best
aansluiten bij jouw talenten en bij de tijd die je kan vrijmaken.
Je werkt aanvullend op, maar nooit ter vervanging van onze vaste
medewerkers.

Jouw aanwezigheid en tijd zijn het grootste
geschenk voor Inkendaal en haar revalidanten.
5 redenen om vrijwilliger te worden in Inkendaal:
1. Je maakt anderen gelukkig.
2. Je ontplooit jezelf en zet je talenten nuttig in.
3. Je leert nieuwe mensen kennen.
4. Je geeft therapieluwe momenten, weekends en
vakanties een waardevolle invulling.
5. Je werkt in een mooie groene omgeving en wordt

Wat bieden we jou als vrijwilliger?
Als vrijwilliger ben je een belangrijke schakel binnen het
revalidatieziekenhuis. In ruil voor jouw tijd en engagement, bieden
we je:
• opleidingsmogelijkheden;

• een t-shirt*;
• een geschenk naar aanleiding van de Dag van de Zorg*;
• een gratis griepprik*;
• een gratis inenting (bv. tetanus voor vrijwilligers van DierenThuis)*;
• een reductietarief in de cafetaria op de dagen waarop je werkt;
• min. 1 keer per jaar een ontmoetingsmoment met de andere 		
vrijwilligers*.
De beloningen met een (*) zijn voorbehouden voor vrijwilligers die een
langdurig engagement met wederkerend patroon aangaan.

