
 

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. 

 
 

Maatje bij tandarts bezoeken 
Tijdsbesteding: 1x per half jaar + vervolgafspraken 

 
 

De functie 
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die een cliënt kan ondersteunen tijdens haar tandarts bezoeken. 
Mevrouw heeft veel gebitsklachten en is bang voor de tandarts. Als vrijwilliger fiets je mee naar de 
tandarts en gaat mee de behandelkamer in. Tijdens de behandeling zit je naast de cliënt en ondersteunt 
haar. Mevrouw heeft twee keer per jaar een controle afspraak en daar komen mogelijk 1 of meerdere 
vervolgbehandelingen uit voort. Kun jij deze mevrouw ondersteunen bij het bezoeken van de tandarts? 
Dan zijn wij heel blij met jou!  

 
De cliëntgroep 
Riwis biedt zowel beschermd- als beschut wonen en ambulante begeleiding aan jongeren, volwassenen 
en ouderen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Hierbij kun je denken aan autisme.   
 
Ben jij duidelijk, kun je je grenzen aangeven en zie je het als een uitdaging om iemand met angst voor 
de tandarts te ondersteunen bij behandelafspraken, 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 

 Aanstelling is onder voorbehoud van 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. 

 


