VAKANTIEWEKEN

OVERZICHT

20
20

VOOR VRIJWILLIGERS

data
voorbereidingsdagen:
14 maart,
21 maart en
4 april

VAKANTIEWEKEN

NIEUW
HYDEPARK

DENNENHEUL

DE
HEERENHOF

IJSSELVLIEDT

15 feb - 22 feb crea/culinair

R0108

10

29 feb - 7 mrt muziek week

R0110

14

28 mrt - 4 apr

16

11 apr - 18 apr pasen

17

18 apr - 23 apr za-do

D0217

18

25 apr - 2 mei

D0518

Y5018

21

16 mei - 23 mei hemelvaart

D0621

Y0121

22

23 mei - 30 mei

23

30 mei - 6 jun pinksteren

24
25
26

20 jun - 27 jun

27

27 jun - 4 jul

28

4 jul - 11 jul

29

8

VAAR
DE
VAKANTIES*** IMMINKHOEVE

DE RIJPER
EILANDEN

DE VRIJE
VOGEL

Y5114
R0116

Y5716

H0122

Y0322

D0623

H0523

Y0123

6 jun - 13 jun

D0524

H0124

Y5824

13 jun - 20 jun

D0225

H0125

D0227

H0527

H0226

I0125
Y0126

I0126
I0127

R0128

D0628

Y5128

V0128

11 jul - 18 jul

R0129/R0429

D0629

Y5129

V0529

30

18 jul - 25 jul

R0130/R0430

D0630

31

25 jul - 1 aug

32

1 aug - 8 aug

R0232/R0532

33

8 aug - 15 aug

R0133/R0433

34

15 aug - 22 aug

R0134/R0534

35

22 aug - 29 aug

R0135*/R0235*

D0535

36

29 aug - 5 sep

R0236

D0236

37

E0130

D0531

Y5131
H0132

E0131
P0132

D0233

P0133
H0534

Y5734

P0134

H0235

Y5335

P0135

5 sep - 12 sep

H0137

Y0137

38

12 sep - 19 sep

H0538

Y0138

39

19 sep - 26 sep

40

26 sep - 3 okt

41

3 okt - 10 okt

D0541

Y0141

42

10 okt - 17 okt

D0542

Y5142

43

17 okt - 24 okt

Y5043

44

24 okt - 31 okt

Y5344

45

31 okt - 7 nov

Y5145

48

21 nov - 28 nov

R0148

49

28 nov - 5 dec

R0149

52

21 dec - 28 dec kerst ma-ma

R0152/R0252

D0652

H0252

Y5152**

28 dec - 4 jan oud&nieuw ma-ma

R0101/R0401

D0601

H0201

Y0501

1

R0139

D0239

Y0139
Y5940

Y5348

De codes in de tabel zijn als volgt opgebouwd:
Voorbeeldcode R0228: R = accommodatie, 02 = doelgroep, 28 = weeknummer
Accommodaties
R = Rooseveltvakanties in Nieuw Hydepark
D = Dennenheul
H = De Heerenhof
Y = IJsselvliedt
P = Prins Willem Alexander (vaarvakantie)
I = Imminkhoeve
E = Rijper Eilanden
V = Vrije Vogel

Doelgroepen Hetvakantiebureau.nl
01 = senioren en senioren met (lichte/intensieve)
zorg
02 = senioren zonder zorg en met lichte zorg
03 = mensen met een meervoudige beperking
04 = mensen met licht verstandelijke beperking
05 = mantelzorgers en thuiswonende partner
met dementie
06 = mensen met visuele beperking en senioren
zonder zorg en met lichte zorg

* In deze weken is er een extra creatief programma.
** Deze week vindt plaats van woensdag tot en met maandag.
De weken in rood zijn adoptieweken (zie de toelichting hiernaast).

Doelgroepen Bijzondere Vakanties
51 = senioren zonder zorg en senioren met
(intensieve) zorg
53 = mensen met een meervoudige beperking
57 = Indische/Molukse vakantieweek
58 = zorgvakantie voor mensen van 25-50 jaar
59 = Huntington vakantieweek
50 = gezinsvakanties

Bijzonderheden bij
het jaaroverzicht 2020
• De vakantieweken van

Fijn dat je (weer) overweegt om tijdens onze vakantie
weken als vrijwilliger aan de slag te gaan! Alle weken
staan in het overzicht. Maak hieruit je keuze wanneer je
wilt meewerken en vul deze in op het aanmeldformulier.
We hopen je in 2020 (weer) te mogen ontmoeten!

Hetvakantiebureau.nl vinden plaats
van zaterdag tot en met zaterdag

Voorbereidingsdagen 2020

en hebben een open christelijke

In het voorjaar van 2020 worden er drie vrijwilligersdagen georga

identiteit.

niseerd op de locaties Dennenheul (Ermelo), IJsselvliedt (Wezep)

• De vakantieweken van Bijzondere

en Nieuw Hydepark (Doorn). De dagen zijn bedoeld voor alle kern

Vakanties vinden plaats van

teamleden, en voor nieuwe zorgvrijwilligers die voor het eerst gaan

maandag tot en met zaterdag en

meewerken. Kernteamleden hebben in de ochtend hun beleidsoverleg

hebben een algemene identiteit.

en gebruiken de middag om een start te maken met de voorberei

• De vaarvakantieweken en de

dingen van de week. De nieuwe zorgvrijwilligers maken kennis met

gemengde seniorenweken in De

de organisatie, de locatie en het kernteam van hun vakantieweek.

Heerenhof staan vermeld in de beide

Zij krijgen een introductie over de gang van zaken in onze vakantie

Vakantiegidsen. Deze weken hebben

weken en informatie over hun functie en taken.

een open christelijke identiteit.
• In 2020 hebben we weer

Op grond van je plaatsing kun je zien op welke dag(en) je verwacht

vakantieweken in de Vrije Vogel

wordt. Circa 10 dagen voorafgaand aan de voorbereidingsdag

in Elsloo. Meer informatie over

ontvang je een uitnodiging en een programma.

deze accommodatie vind je op
www.devrijevogel.nl
• In totaal organiseren

Dag 1 - Dennenheul, zaterdag 14 maart
voor: kernteamleden van de Dennenheul-vakanties (week 17-42)

Hetvakantiebureau.nl en Bijzondere

kernteamleden van de Heerenhof-vakanties (week 22-38)

Vakanties nu vier weken voor mensen

alle nieuwe gediplomeerde zorgvrijwilligers (locatie: DEN/HEE)

met een meervoudige beperking.
• Wil je meer informatie over ons
vrijwilligerswerk? Vraag dan de
uitgebreide vrijwilligersgids aan of

Dag 2 - IJsselvliedt, zaterdag 21 maart
voor: kernteamleden van de IJsselvliedt-vakanties (week 14-48)
alle nieuwe gediplomeerde zorgvrijwilligers (locatie: IJS)

bekijk deze online op onze website.
Wil je meer weten over het aantal

Dag 3 - Nieuw Hydepark, zaterdag 4 april

vrijwilligers per vakantieweek? Kijk

voor: 	kernteamleden van de Nieuw Hydepark-vakanties (28-39)

dan naar de matrix op ons intranet.

kernteamleden van de PWA-vaarvakanties (32/33/34/35)

• Adoptieweken

kerteamleden van de Vrije Vogel-vakanties (28/29)

Deze vakantieweken zijn geadopteerd

kernteamleden van de Imminkhoeve-vakanties (25, 26, 27)

door een vrijwilligersteam uit

kernteamleden van de Rijper Eiland-vakanties (30/31)

één plaats. Voor deze weken

nieuwe gediplomeerde zorgvrijwilligers (HYD/PWA/RE/VV/IMM)

kunnen alleen verpleegkundigen,

nieuwe algemeen verzorgenden (alle locaties)

verzorgenden niveau 3 en
vrijwilligers in de nachtzorg zich

De kernteamleden van week 48 t/m 16 bereiden afzonderlijk hun

aanmelden, om zo nodig het

vakantieweek voor binnen het eigen kernteam (datum en plaats

adoptieteam aan te vullen. Er

in overleg). Hetvakantiebureau.nl/Bijzondere Vakanties zorgt tijdig

zijn adoptieteams uit Barneveld,

voor de benodigde informatie.

Bolsward, Eemnes, Hardenberg, Joure,
Papendrecht, Dieren en Apeldoorn.

Aanmelding

Plaatsing

Aanmelden voor het nieuwe jaar kan vanaf novem

Na aanmelding beginnen we met het formeren van de

ber. Het plaatsen van vrijwilligers gebeurt in januari/

basisteams per vakantieweek, bestaande uit kernteam

februari. Uiterlijk in maart heb je bericht van je

leden, verpleegkundigen en verzorgenden vanaf niveau 3,

plaatsing. Aanmelden kan, ook online, gedurende

nachtzorgvrijwilligers en één algemeen assistent.

het hele jaar.
Aanvulling van vrijwilligers (verzorgenden niveau 2,
Wij streven naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit

algemeen verzorgenden, leden van het restaurantteam,

van vrijwilligers in onze vakantieweken. Bij plaatsing

en eventueel een extra algemeen assistent) is afhankelijk

van zorgvrijwilligers geven wij daarom voorrang aan

van de grootte en samenstelling van de gastengroep.

verpleegkundigen met en zonder BIG, verzorgenden
IG en verzorgenden niveau 3.

Plaatsing in de vakantieweken in het najaar en rond Kerst
en Oud&Nieuw gebeurt vanaf september. Op dat moment

Tijdens het vakantieseizoen melden zich gelukkig

is er meer zicht op de grootte en samenstelling van de

nog veel nieuwe vrijwilligers aan, waaronder

gastengroepen.

verpleegkundigen en gediplomeerd verzorgenden,
maar ook studenten. Graag reserveren wij, i.v.m.

Toegang tot intranet

schaarste in bepaalde functies en leeftijdsgroepen,

Alle vrijwilligers kunnen (via de website) op het

ruimte voor hen om in te kunnen stromen.

intranet voor vrijwilligers, om zich daar voor te bereiden
op de vakantieweek. Nieuwe vrijwilligers ontvangen na

Wij hanteren een richtleeftijd van 70 jaar voor onze

plaatsing een bevestiging per e-mail met een link naar

vrijwilligers (met een uitloop naar 75 jaar). Plaatsing

ons intranet.

is echter altijd afhankelijk van de kwaliteit, vitaliteit
en van de schaarste van de betreffende functie.

Graag tot ziens in onze vakantieweken!

Kom je ons helpen als vrijwilliger?
Vul dan bijgaand aanmeldingsformulier in en stuur dit
naar Hetvakantiebureau.nl/BijzondereVakanties, Postbus
264, 3940 AG Doorn. Je kunt je ook online aanmelden. Ook
namens onze vakantiegasten alvast bedankt voor je hulp!

Hetvakantiebureau.nl

Telefoon: (0343) 74 58 90

Bijzondere Vakanties

Telefoon: (0343) 74 58 95

Postbus 264

info@hetvakantiebureau.nl

Postbus 264

info@bijzonderevakanties.nl

3940 AG Doorn

www.hetvakantiebureau.nl

3940 AG Doorn

www.bijzonderevakanties.nl

