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Zorgcentrum Pennemes

In het hart van Zaanstad ligt Pennemes. Sinds 1677 is onze missie 
het verlenen van zorg aan hulpbehoevenden in de Zaanstreek. Dat 
doen wij door het leveren van dagbesteding, verzorging, verpleging 
en thuiszorg. 

Vrijwilligers helpen ons zorgen voor kwaliteit

Bij Pennemes staat de zorg voor de bewoners voorop. Deze zorg 
gaat verder dan de dagelijkse verzorging. Wij vinden het belangrijk 
dat onze bewoners het naar hun zin hebben. Mede dankzij de 
steun van onze vrijwilligers kan dat. Vrijwilligers geven onze 
bewoners net dat beetje extra aandacht. 

De kers op de taart
Pennemes vindt vrijwilligers belangrijk en behandelt hen daarom 
op eenzelfde manier als werknemers. 
Wij zien vrijwilligers als een onmisbare toevoeging aan de 
professionele hulpverlening; de kers op de taart! Zij hebben een 
positieve invloed op de kwaliteit van die professionele hulp.
Onze bewoners vinden het prettig om dingen te doen die bij het 
wonen en leven horen, alleen hebben zij daar hulp bij nodig. 
Vrijwilligers hebben tijd voor de cliënt en worden niet gehinderd 
door een beroepshouding. Het allerbelangrijkste van het 
vrijwilligerswerk is de meerwaarde die het heeft voor de bewoner. 
Door de hulp van vrijwilligers kunnen wij vele activiteiten 
uitbreiden.

Wat verwachten wij van jou?
Vrijwilligerswerk is een serieuze zaak en verdient een 
professionele aanpak. Bij Pennemes vinden wij: vrijwilligerswerk 
is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als je hebt afgesproken 
te komen, wordt er ook op jou gerekend. Ook leggen wij 
geheimhouding vast van bepaalde zaken die je hoort en ziet 



tijdens de activiteiten en vragen we een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) aan, allemaal bedoeld ten behoeve van de privacy en 
veiligheid van onze bewoners.

Taken en mogelijkheden
Voor vrijwilligerswerk zijn er veel verschillende mogelijkheden 
bij Pennemes. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw 
talenten, ervaring, voorkeur en mogelijkheden. 
Je kunt bijvoorbeeld helpen met de koffieronde, bij activiteiten en 
uitstapjes, of als persoonlijk maatje van een bewoner.

Vrijwilligerswerk loont
Vrijwilligerswerk mag dan onbetaald zijn, maar je gaat zeker niet  
met lege handen naar huis: waardering, dank, zelfontplooiing, een 
zinvolle tijdsbesteding, nieuwe contacten en voldoening vormen 
de opbrengst van jouw inspanning. Daarnaast organiseren wij 
jaarlijks bijeenkomsten om collega’s en vrijwilligers te ontmoeten, 
geïnformeerd te blijven en te leren over de doelgroep en het werk 
wat je verricht. Beide partijen mogen dus verwachtingen ten 
opzichte van elkaar koesteren.

Interesse?
Wil je vrijwilligerswerk bij ons gaan doen? Neem dan contact 
met ons op. Je ontvangt van ons een uitnodiging voor een 
oriënterend gesprek en uitleg 
over ons woonzorgcentrum. Er 
worden afspraken gemaakt en er 
is een proefperiode van 1 maand. 
Uiteraard zorgen wij voor een goede 
introductie en begeleiding. Daarna 
vindt er een evaluatiegesprek 
plaats waarbij de afspraken worden 
vastgelegd. Verder maken we een 
vrijwilligersovereenkomst voor 
je. Uiteraard hebben wij een collectieve 
verzekering voor je afgesloten.  
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Innovatief Pennemes

Pennemes heeft een aantal innovatieve projecten opgestart samen 
met milieu- en natuurorganisaties en academische partners. 
De projecten dragen bij aan het welbevinden van cliënten en 
medewerkers en aan de lokale leefomgeving. Doel is dat de 
traditionele inrichting van het zorgproces omslaat naar het nieuwe 
denken. Daarin is de zorg als product nog steeds belangrijk maar 
het gaat ook om de behoefte van de cliënt en die kan op een 
geheel ander terrein liggen. 
Pennemes hecht veel waarde aan een gezonde leefomgeving, 
waarbij gedacht moet worden aan schone lucht, genoeg licht, 
planten, dieren en ruimte voor welzijn.
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