
Wonen Plus Welzijn (WPW) maakt meedoen en zelfstandig blijven wonen  
mogelijk door ondersteuning te bieden aan ieder die dit nodig heeft 

Bij WPW zijn in totaal zo’n  
1300 vrijwilligers actief. Een veelgenoemde reden 
is dat het veel voldoening geeft om via deze weg 
iets te kunnen betekenen voor anderen. Wij 
koesteren onze vrijwilligers, zij zijn letterlijk 
onmisbaar! Ook ontdekken hoe het is om 
vrijwilliger te zijn? Leuk!  
Wij zoeken op dit moment in Dijk en Waard: 

 
Langedijk: 
Lokaal vervoer vrijwilligers 
Chauffeurs die in een elektrische auto mensen 
naar een uitstapje vervoeren in en om Langedijk. 
Planners voor het aannemen van 
vervoersverzoeken 
  
Intakevrijwilligers thuisabonnement 
Informatie verstrekken aan nieuwe abonnees 

van het thuisabonnement  
 
Administratief vrijwilliger  
Taken uitvoeren zoals in- en uitschrijven van 
abonnees en vrijwilligers 
 
Vrijwilligers met kennis op digitaal gebied 
Abonnees helpen met computer, tv, tablet, 
smartphone of internetproblemen 
 
Vriendschappelijk huisbezoekers 
Op bezoek bij iemand die behoefte heeft aan 
een maatje 
  
Doet en Ontmoet vrijwilligers 
Ondersteuning bij groepsactiviteiten 
(verschillende locaties in gemeente Langedijk) 
 
Postbezorgers 
Komt u het team versterken dat aan abonnees 
en vrijwilligers het WPW magazine bezorgt? 
 
Ondersteuning bij activiteiten 
Een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt 
koffie en thee te verzorgen bij een activiteit 
 
 

Buurtbemiddelaars 

Bemiddelen bij geschillen tussen buren  

 

Maaltijdchauffeurs  
Maaltijden bezorgen bij ouderen die gebruik 
maken van onze maaltijdservice 
 

Buurtverbinders  

Bewoners in wijken informeren over 
mogelijkheden van ondersteuning, activiteiten 
en/of voorzieningen.  
 

Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs  
Mensen op weg helpen bij vragen over 
wonen, welzijn, zorg en zingeving. 
 
Contactcirkel vrijwilligers 
De telefooncirkel kan alleen bestaan met dank 
aan vrijwilligers. Wilt u eens in de vier weken 
een week lang dagelijks starten en eindigen? 
Dit kan vanuit huis 
 
Langedijk en Heerhugowaard 

Tuinvrijwilligers Klein tuinonderhoud bij 

abonnees  
 
Servicepuntmedewerkers 
Telefonisch contact met vrijwilligers en 
abonnees 
 
Vervoersvrijwilligers 
Mensen vervoeren naar medische doeleinden 

 

 

 
Interesse in één van bovenstaande functies? Neem dan vooral contact op via: 

WPW Heerhugowaard: Tel. 072-5717170 of heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl  
(Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12.00 uur)  

WPW Langedijk: Tel. 0226-318050 of langedijk@wonenpluswelzijn.nl  

(Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur)  
Website: www.wonenpluswelzijn.nl 

 


