
 

 
 
 
Geen kosten 
Aan deze vorm van dienstverlening zijn voor u geen 
kosten verbonden. 
 
 

Voor meer informatie  
MDF Lelystad 
Coördinator: Simone Smeenk 
Meenthoek 10 
8224 BS Lelystad 
0320 – 211 700 
 
MDF Dronten 
Coördinator: Ineke Klingenberg 
Helling 15 
8251 GH Dronten 
0321 – 319 522       
 
MDF Zeewolde 
Coördinator: Mirjam Reijm 
Stevinweg 2 
3891 EA Zeewolde 
036 – 522 22 72      
        
        
        

        
        
        
         
        
        
  
   
 
 

 
Vrijwilligers maatschappelijk werk 

− De hulpverlening van MDF-maatschappelijk werk is 
afgerond, maar u heeft nog behoefte aan extra 
ondersteuning thuis. 

− U wilt wel wat meer contacten met anderen, maar 
vindt het lastig deze zelf aan te gaan.  

− Wilt u graag een steuntje in de rug om voor de eerste 
keer ergens naartoe te gaan? 

− U wilt graag steun bij het contact met instanties.   
− U kunt hulp gebruiken bij het gebruik van de 

computer en de mogelijkheden van internet. 
 

Herkent u dit?  
Een vrijwilliger van de afdeling maatschappelijk werk van 
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) kan 
u helpen! 
 



 

Wat doet een vrijwilliger? 

Een vrijwilliger komt bij u thuis en biedt een luisterend 
oor. De vrijwilliger is een maatje die meedenkt en samen 
met u aan de slag gaat richting uw doel. 
 
De mogelijkheden variëren van een steunend 
praatcontact tot aan hulp bij praktische zaken, zoals 
bijvoorbeeld het omgaan met internet of mee gaan naar 
bepaalde afspraken.  
 
De vrijwilliger werkt hierbij vanuit respect en 
gelijkwaardigheid. Hij staat naast u en doet niets alleen, 
hij werkt altijd samen met u.  
 
Een vrijwilliger heeft een training gevolgd bij MDF, heeft 
een integriteitsverklaring ondertekend en een Verklaring 
Omtrent Gedrag moeten afgeven.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Hoe werkt het? 

Uw maatschappelijk werker van MDF kan u aanmelden. 
U kunt ook -nadat u heeft overlegd met uw 
maatschappelijk werker- uzelf aanmelden. De 
coördinator neemt dan contact met u op. 
  
Er volgt een telefonisch kennismakingsgesprek en in 
overleg met u wordt besloten u wel of niet te 
bemiddelen richting een vrijwilliger. 
 
Na dit gesprek en een positief besluit, komt de 
coördinator samen met de vrijwilliger bij u op 
huisbezoek. Tijdens dat huisbezoek wordt er een doel 
voor deze inzet afgesproken en maakt u een 
vervolgafspraak met de vrijwilliger. 
 
Hierna zal de vrijwilliger meestal met een vaste 
regelmaat bij u langskomen om u verder te begeleiden. 
 
De coördinator wordt door de vrijwilliger op de hoogte 
gehouden van de voortgang en eventuele 
bijzonderheden.  
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