
 
 
 
 

Taken organisatievrijwilliger 
Je bent als organisatievrijwilliger in staat om een open en uitnodigende sfeer te 
creëren. Dit doe je bijvoorbeeld door samen met de bezoekers koffie of thee te 
drinken en oprecht te informeren hoe het met ze gaat of door samen met een 
bezoeker een spelletje te doen of de lunch te verzorgen. Je houdt je in eerste 
instantie bezig met het welzijn van de mensen. Je gaat in gesprek met bezoekers over 
wat ze vroeger leuk vonden en je kijkt of je hier samen met hen een activiteit van kunt 
maken. Het nemen van initiatieven is voor mensen met dementie moeilijk, het initiatief 
wordt dan ondersteund door de vrijwilliger. Je bent als het ware “de 
buitenboordmotor” van het bootje. Activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden.  

Je kunt ook een groepsactiviteit ontwikkelen. Bijvoorbeeld een gespreksgroep, een 
themabijeenkomst, bloemschikken, zingen, iets creatiefs, etc. Je stimuleert 
bezoekers in alle gevallen om actief mee te denken en mee te doen.  

Van vrijwilligers die individueel op pad gaan met bezoekers vragen wij een verklaring 
omtrent gedrag (VOG). De kosten hiervoor worden vergoed. Dit altijd in overleg met 
de coördinator. 

De organisatievrijwilliger houdt zich daarnaast ook bezig met het organisatorische 
gedeelte van het Odensehuis, overziet het geheel, kijkt wat nodig is en springt in of bij 
indien nodig. Hij/zij denkt mee over groei en ontwikkeling van het Odensehuis en kan 
zelfstandig een dag(deel) draaien bij afwezigheid van de (assistent) coördinator. De 
organisatievrijwilliger neemt actief deel aan het werkoverleg dat 1x per 6 weken 
plaatsvindt met de coördinator en is tevens aanwezig bij de kwartaal bijeenkomsten. 
Van de organisatievrijwilligers wordt verwacht dat zij bereid zijn de ontwikkelingen te 
volgen op het gebied van dementie(zorg) en zij worden hierin ook gefaciliteerd en 
geschoold door de coördinator. De organisatievrijwilliger is sterk betrokken en draagt 
de Odense werkwijze en filosofie uit naar bezoekers en andere vrijwilligers. 

De organisatievrijwilligers beschikken over een sleutel van het Odensehuis. Hiervoor 
tekenen zij een sleutelverklaring.   

 

 


