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Vrijwilligerswerk bij TriviumMeulenbeltZorg
Ben jij op zoek naar een plezierige en zinvolle besteding van jouw tijd?  

Dan is vrijwilligers werk bij TMZ wellicht iets voor jou. Het is een bijzondere 

mogelijkheid om jouw horizon te verbreden, actief bezig te zijn, (werk)ervaring  

op te doen en nieuwe mensen te leren kennen.

Volop mogelijkheden
De vrijwilligers van TMZ zijn actief in de 
verschillende zorglocaties en bij cliënten thuis. 
De mogelijkheden zijn groot, aansprekend 
en voor elk wat wils. Zo helpen vrijwilligers 
bijvoorbeeld bij (het organiseren) van 
activiteiten, bij de koffietafel en bij het 
uitvoeren van allerlei klusjes. Heb je zelf ideeën? 
Wij gaan daar graag over met jou in gesprek. 

Geen éénrichtingsverkeer
Vrijwilligerswerk is geen éénrichtingsverkeer. 
Jij betekent iets voor een ander en krijgt 
er ontzettend veel voor terug. Het helpen 
van anderen zorgt voor plezier, persoonlijke 
verrijking, leuke contacten en een gevoel van 
waardering.

Samen voor persoonlijke zorg
Voor TMZ speelt de inzet van haar 1600 
vrijwilligers een sleutelrol. Zij geven extra 

waarde aan de zorg en leveren een belangrijke 
bijdrage aan de kwaliteit van leven van 
cliënten. Deze zogenoemde ‘informele zorg’ 
vormt het fundament van de organisatie en is 
onmisbaar bij het waarmaken van de missie: 
‘samen voor persoonlijke zorg’.

Vrijwilligersraad
Binnen TMZ worden de vrijwilligers 
vertegenwoordigd door de vrijwilligersraad. 
Contact met andere vrijwilligers en weten wat er 
speelt is voor de vrijwilligersraad erg belangrijk. 
Vrijwilligers van TMZ kunnen – als ze ergens 
tegen aanlopen, hun ervaringen willen delen of 
gewoon kennis willen maken – contact opnemen 
met het lid dat hun regio vertegenwoordigt. 
Leden van de vrijwilligersraad luisteren naar 
de vrijwilligers en geven TMZ advies vanuit het 
oogpunt van de vrijwilliger. Jouw coördinator 
vrijwilligerswerk kan jou vertellen bij wie je 
terecht kunt in je regio. 

“ Even een hand op de arm”

“Ik wil mijn steentje bijdragen”

“Het is fijn om er voor bewoners 
te zijn”

“Ik word er heel blij van”

“Het is dankbaar werk”

Scan met jouw mobiele telefoon de QR code om nog 

meer verhalen van andere vrijwilligers te lezen.

“Vrijwilligerswerk geeft enorm  
veel voldoening”
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Vrijwilligerscoördinatoren TMZ

Je kunt onze vrijwilligerscoördinatoren telefonisch bereiken via bovenstaande contactgegevens. 
Voor algemene vragen verwijzen wij je graag naar de contactgegevens op de achterzijde van deze uitgave.

Almelo 
Gina Geerligs 
ggeerligs@triviummeulenbeltzorg.nl
06 - 53 22 36 45

Almelo, Tubbergen, Geesteren en Bornerbroek 
Ank Korte
akorte@triviummeulenbeltzorg.nl
06 - 24 89 88 64

Hengelo
Bianca Nijhuis 
bnijhuis@triviummeulenbeltzorg.nl
06 - 83 27 42 35

Borne
Martine Veldhof 
mveldhof@triviummeulenbeltzorg.nl
06 - 83 69 85 13

Twenterand
Lydia Boschman
lboschman-veneberg@triviummeulenbeltzorg.nl
06 – 23 64 15 23

Welkom aan boord

MijnTMZ

Teams voor persoonlijke zorg

We vinden een warm welkom belangrijk. Om die reden organiseren wij 
een ‘Welkom aan boord’ bijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers. Dit is een 
bijeenkomst voor alle vrijwilligers die in een bepaalde periode gestart 
zijn of binnenkort aan de slag gaan. In de gezamenlijke bijeenkomst 
wordt informatie gegeven over TMZ, worden de eerste ervaringen met 
elkaar gedeeld en kunnen er vragen worden gesteld. We hopen dat 
nieuwe vrijwilligers zich hierdoor welkom en thuis zullen voelen bij TMZ.

Elke vrijwilliger heeft de mogelijkheid om op de hoogte te 
blijven van het laatste nieuws via ‘MijnTMZ’. Op dit intranet 
wordt het laatste nieuws gedeeld, kun je documenten 
raadplegen en vind je verwijzingen naar handige websites.  
Bij aanvang van je vrijwilligerswerk krijg je meer informatie 
over MijnTMZ en ontvang je jouw persoonlijke inloggegevens. 

Om goede en persoonlijke zorg te leveren wordt 
samengewerkt in Teams voor persoonlijke zorg. 
Zorg is immers geen taak en verantwoordelijkheid 
voor één persoon maar van meerdere mensen, 
ieder vanuit een eigen vakgebied en/of 
achtergrond. Daarom bestaan de Teams voor 
persoonlijke zorg bij TMZ uit het netwerk, 
vrijwilligers en medewerkers.

Welkom
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uitnodiging
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TriviumMeulenbeltZorg 

Postbus 5019 

7600 GA Almelo

T : 0900 - 2 453 453  

E :  info@triviummeulenbeltzorg.nl

I : www.triviummeulenbeltzorg.nl 

 : facebook.com/tmzvrijwilligerswerk

 : youtube.com/triviummeulenbelt

 : twitter.com/tmzorg

 : instagram.com/triviummeulenbeltzorg
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Wist je dat: 

-  Vrijwilligers de dag van bewoners en cliënten mooier maken?

-  Wij op de Dag van de Vrijwilliger nog eens extra stil staan bij alles 

wat vrijwilligers voor ons, en alle cliënten/bewoners betekenen? 

-  Vrijwilligers allerlei online scholingen volgen via TMZ?

-  De talenten van de vrijwilligers de basis zijn van het  

vrijwilligerswerk binnen TMZ?


