
 

Vanuit de missie ‘Geloof in eigen kunnen’ ondersteunt Riwis 

Zorg & Welzijn mensen met een psychische, psychosociale of 

lichamelijke beperkingen bij een zo zelfstandig en 

onafhankelijk mogelijk leven. Hierbij staat het ontdekken en 

gebruik maken van het eigen kunnen voorop. Wij vinden het 

erg belangrijk dat de cliënt of bewoner, daar waar het kan, zelf 

de regie heeft in zijn proces naar herstel. 

 
Kookvrijwilliger bij Vellertzoom 

Tijdsbesteding: 1 keer per week een avond van ongeveer 15.30 -18.00 uur. 
 

De functie 
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die eens per week gezond wil koken voor onze cliënten. Het gaat om 
een groepje van ongeveer 6 personen. Het is de bedoeling dat er vooraf ook boodschappen gehaald 
worden. 
Cliënten eten nu eens per week samen en koken dan om en om. Ze vinden het wat zwaar om twee keer 
per week om en om te koken. Er is echter wel behoefte aan samen eten en met name wil de begeleiding 
aandacht geven aan gezonde maaltijden. Daarom zoeken wij een vrijwilliger die ons hierbij kan 
ondersteunen. De vrijwilliger mag mee blijven eten (begeleiding eet ook mee), de sfeer is gezellig en 
gemoedelijk. De mensen die mee eten ruimen zelf op na de maaltijd en er is een vaatwasser. 

 
De cliëntgroep 
De groep die gebruik maakt van het eet moment is gevarieerd in leeftijd van begin 20 tot eind 50. Het 
gaat om mensen met psychische klachten. 
Ben jij gastvrij en vind je het leuk om gezond (en niet te duur) te koken, dan nodigen wij jou van harte 
uit om te reageren. 
 
Wij bieden 

 Een passende plek binnen de organisatie, waar je met plezier je kwaliteiten kunt inzetten voor 
een ander. 

 Ondersteuning bij je werkzaamheden door een professional. 

 Gebruik van ons Leercentrum, waar je cursussen en trainingen kunt volgen. 

 Een verzekering in de uren dat je bij ons vrijwilligerswerk doet. 

 Een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst waarbij je andere vrijwilligers kunt ontmoeten. 

 
Overig 

 We vragen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 Riwis waardeert diversiteit. Wij hechten niet aan leeftijd, sekse, kleur of geaardheid. Bij ons 
tellen alleen kwaliteiten. 

 
Ben je enthousiast? Neem dan contact op met onze coördinator vrijwilligerswerk  
Sanne Libert via 06-28457057 of slibert@riwis.nl. 

 


