
 

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. 

 
 

Wandelmaatje 
Tijdsbesteding: tijden in overleg ongeveer 2.5 uur per week of om de week 

 
 

De functie 

Wij zijn op zoek naar een Wandelmaatje voor een vriendelijke jongeman van 28 jaar. Meneer is 

geïnteresseerd in de ander en gaat graag het gesprek aan, maar vind het soms moeilijk om deze zelf op 

gang te houden. Hij maakt graag een wandeling, maar heeft motivatie nodig om daadwerkelijk naar 

buiten te gaan. Meneer is regelmatig somber, naar buiten gaan doet hem dan erg goed. Ben jij rustig, 

geduldig, kun je iemand motiveren en vind je het leuk om een wandeling te maken, dan zijn wij op zoek 

naar 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.   
 
Wandel je graag en heb je een positieve insteek, 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. 

 


