
Vrijwilligerswerk,

samen de handen uit de mouwen steken. 
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Vrijwilliger bij Curando… 

 … pluk iets moois
 Als vrijwilliger kom je bij Curando op een plek waar je je talenten kan delen. Je ontmoet anderen en  
 geniet mee van een gezellige sfeer van samen-wonen en samen-leven.

	 …	snipper	de	dag	tot	confetti	
 Als vrijwilliger breng je extra dynamiek in onze huizen. Je zorgt samen met de medewerkers en
 familieleden dat onze bewoners, bezoekers en residenten verder deelnemen aan het leven van   
 alledag, in de buurt, in de parochie… .

 … gewoon bijzonder 
 Deel een glimlach en het worden er meer. Als vrijwilliger ben jij de kers op de taart!

	 Heb	je	'goesting'	om	je	talenten	in	te	zetten	binnen	 
één van onze dienstverleningen?

Dan is vrijwilligerswerk bij Curando zeker iets voor jou! 

      Dirk Snauwaert
      directeur

      Leen Verlé
      coördinator vrijwilligerswerking

      woonzorgzone Curando West

De handen in elkaar slaan
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Twee handen op één buik

Onze missie
Als hedendaagse drager van de katholieke traditie 

staat Curando voor bezielde en menslievende zorg  

thuis of dicht bij huis. 

Wij doen dit in dialoog met de zorgvragers,  

de zorgverleners, de vrijwilligers en de familie, 

met respect voor ieders verlangen naar waardigheid.

Wij zijn een betrouwbare zorgpartner,  

lokaal en regionaal verankerd. 

Wij zetten in op innovatie en 

 geïntegreerde dienstverlening.

We dragen bij tot de verwezenlijking van 

 persoonlijk geluk voor wie onze zorg geniet, 

net zo goed als voor wie die zorg geeft.

Curando zorgt en verenigt. Samen.

Onze visie op zorg
Iedere mens heeft een unieke levensweg.  

Daarom organiseert Curando de zorg in alle dimensies en 

in alle omstandigheden op basis van de  

eigen noden, gewoontes en verlangens  

van wie onze zorg vraagt.

Niemand hoeft zijn autonomie op te geven. 

Dit veronderstelt een onvoorwaardelijke keuze  

voor dialoog, gelijkwaardigheid, respect en wederzijdse 

afhankelijkheid. 

 Iedereen die zorg vraagt, voor zichzelf of  

voor een naaste, kan met een gerust hart en een 

comfortabel, positief gevoel rekenen op een passende, 

professionele en innovatieve zorg.

Deze zorg herken je met de ogen dicht.  

Je voelt ze.
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 • Woonzorgcentrum Westervier
• Centrum voor kortverblijf Westervier
   Speelpleinlaan 44, 8310 Brugge

• Dagverzorgingscentrum Sparke Viers
   Speelpleinlaan 39, 8310 Brugge

• Groep van assistentiewoningen Hof O.L.V. Hemelvaart en Hof Bladelin 
   Naaldenstraat 17, 8000 Brugge

• Groep van assistentiewoningen De Zilvertorens Sijsele 
   Brouwerijstraat 11, 8340 Sijsele

• Groep van assistentiewoningen De Zilvertorens Westkapelle
• Lokaal dienstencentrum Den Hoek
   Westkapellestraat 454, 8300 Westkapelle

• Cura thuisverpleging
• Cura gezinszorg

WOONZORGZONE CURANDO WEST 
Speelpleinlaan 44, 8310 Brugge
050 36 86 36 – westervier@curando.be

Curando reikt je de hand

Vzw Curando is actief binnen 5 woonzorgzones: 

 - Curando Noord 

 - Curando West 

 - Curando Oost 

 - Curando Midden 

 - Curando Zuid 
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Curando is actief in 5 woonzorgzones. Deze woonzorgzones zijn gesitueerd in West- en Oost-Vlaanderen en 
vormen zo een unieke structuur die onze zorg dichter bij mensen brengt.

Elke woonzorgzone wordt aangestuurd door een zonale directeur en biedt verschillende woonzorgvormen 
aan.

Per zorgformule zijn er verantwoordelijken en medewerkers aangesteld die de diensten voor de zorgvragers 
en hun familie en mantelzorgers waarborgen. Ons aanbod omvat ook dienstverlening voor personen met 
dementie, palliatieve zorgen en pastorale bijstand. Op deze manier kunnen we tegemoetkomen aan de 
noden en behoeften van onze zorgvragers in hun nabije omgeving.

Met een uitgebreid netwerk van thuiszorg door Cura thuisverpleging en gezinszorg streven we ernaar om 
mensen zo lang mogelijk binnen hun vertrouwde thuiscontext te laten verblijven.

Naast thuisverpleging en gezinszorg organiseert Curando in de 5 woonzorgzones volgende diensten: centra 
voor kort- en herstelverblijf, dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra en assistentiewoningen.
Wanneer intensievere zorg noodzakelijk blijkt en thuis wonen niet langer realistisch is, bieden we residentiële 
zorg aan in woonzorgcentra.

Dankzij deze sterk uitgebouwde zorgformules is het mogelijk om elke zorgvrager, zowel thuis als in onze 
voorzieningen, bij hun zorgvraag te ondersteunen. De zorgformules kunnen gecombineerd worden of 
elkaar naadloos opvolgen. Deze trajectbegeleiding is uiteraard afhankelijk van de zorgevolutie en/of van de  
persoonlijke wensen van de zorgvrager.

Elk zorgtraject wordt begeleid door de sociale dienst en de verantwoordelijken van de zorgformule. Zij helpen 
steeds zoeken naar een oplossing op maat. 
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Wil je vrijwilliger worden in Curando West? 
Dan kan je je bij de verantwoordelijke van onze woonzorgzone aanmelden.

Vervolgens nodigen we je uit voor een verkennend gesprek waarin we elkaar beter leren kennen en waar 
ieders verwachtingen en verlangens op elkaar afgestemd worden.
Na dit verkennend gesprek wordt verdere informatie gegeven over het vrijwilligerswerk en spreken we een 
moment af om verdere vragen te beantwoorden en concrete afspraken te maken.

 

   Aanmelding en contact voor vrijwilligerswerk in Curando West:
    Leen Verlé
    050 36 86 36 
    0492 46 05 36
    leen.verle@curando.be

Het roer in eigen handen nemen

Als vrijwilliger bij Curando doe je waar je goed in bent, waar je energie en plezier uit haalt. Door andere 
mensen in je passie mee te nemen, kan ook jijzelf groeien.
Kom daarom langs en dan bekijken we samen hoe we jouw talenten kunnen inzetten in onze werking.

Je kan als vrijwilliger zowel praktische als begeleidende taken opnemen. 
Enkele mogelijke activiteiten zijn: openhouden van de cafetaria, begeleiding bij wandeltochten, hulp bij 
pastorale activiteiten, logistieke begeleiding bij maaltijden…

Deze taken en talloze andere kunnen uitgevoerd worden in één van onze dienstencentra, woonzorgcentra, 
dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, bij mensen thuis…

De mogelijkheden zijn eindeloos.

Vele handen maken licht werk
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Ondersteuning
 Als vrijwilliger kan je rekenen op de nodige praktische ondersteuning. Je werkt bovendien samen met 
gemotiveerde medewerkers die het vrijwilligerswerk ten volle ondersteunen en respecteren.

Officieel statuut vrijwilliger
Vrijwilligerswerk wordt gekenmerkt door een uitgesproken engagement tussen de vrijwilliger en de 
organisatie. Een vrijwilliger onderscheidt zich van een mantelzorger door voor meerdere mensen te zorgen. 
Het gaat enkel over de activiteiten die onbezoldigd en onverplicht worden verricht. 

Vrijwilligersovereenkomst 
Voor je van start gaat als vrijwilliger teken je een vrijwilligersovereenkomst. Deze overeenkomst is wettelijk 
verplicht en registreert je als vrijwilliger van onze organisatie. Deze registratie beschermt jou als vrijwilliger 
en zorgt er automatisch voor dat je verzekerd bent.

 Inbegrepen in de polis
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 Rechtsbijstand
 Lichamelijke ongevallen
 Verzekering ter bescherming tegen beroepsziekten

Interessante voordelen
 Mogelijkheid tot vorming

 Kilometervergoeding 
 Verplaatsingen met de wagen in opdracht van Curando worden vergoed aan een tarief van 0,3653 €/ km  
 (periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020).
 De registratie gebeurt door de vrijwilligers en wordt bijgehouden in de woonzorgzone.

 Uitnodiging naar activiteiten
 - Driejaarlijks word je als vrijwilliger samen met alle medewerkers uitgenodigd naar het Curando- 
            event.
 - Daarnaast word je in de woonzorgzone waar je actief bent uitgenodigd naar andere activiteiten.

 Mogelijkheid tot gratis maaltijd 
 Op de dag dat je een vrijwilligerstaak uitvoert, kan je ervoor kiezen om een gratis maaltijd in de voor-  
 ziening (WZC, DVC...) te nuttigen indien de maaltijd in tijd direct gekoppeld is aan de vrijwilligerstaak. 
 Wanneer je eet in de voorziening, maar die dag geen vrijwilligerstaak opneemt of wanneer de maaltijd 
 niet in tijd gekoppeld is aan de vrijwilligerstaak, betaal je het bezoekerstarief.

         Kortingen 
 Via Curando kan je als vrijwilliger genieten van interessante kortingen en acties (winkels, pretparken...).  
 Een overzicht van alle voordelen is te verkrijgen via het diensthoofd administratie in jouw    
 woonzorgzone. 

Naast deze interessante voordelen  
ontvang je van onze zorgvragers en zorgverleners  

veel	liefde	en	ontzettend	veel	dankbaarheid	voor	jouw	grote	inzet!	

Wat heeft Curando achter de hand?  



Gouden handen getuigen

"Na elke ‘Westervier zingt’ zijn wij zo voldaan, zo blij, zo rijk. Omdat we zien dat wij mensen blij gemaakt 
hebben. Blije mensen zijn gelukkige mensen." Erik Naert, vrijwilliger in woonzorgcentrum Westervier. 

Woonzorgcentrum Westervier
Speelpleinlaan 44
8310 Brugge 
050 36 86 36

www.curando.be
Volg ons op:


