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GEZOCHT WENSVERVULLERS (m/v) 
Wensstichting SHAMAJO wil de kwaliteit van leven van (ernstig) meervoudig gehandicapten 

in Nederland structureel verbeteren. Zij zijn onze VIP’s. Wij komen op voor hun belangen 

omdat zij dat zelf niet kunnen. Met ruim zestig vrijwilligers organiseren wij daarom diverse 

activiteiten en vervullen hartenwensen om de VIP’s ‘onbeperkt’ te laten genieten. Daar 

zetten wij ons voor in. Jij ook? 

 

Wensstichting SHAMAJO kan niet bestaan zonder vrijwilligers en daarom zijn wij altijd op 

zoek naar enthousiaste mensen die ons team willen komen versterken. Heb je tijd over en 

gaat je hart uit naar mensen met een beperking? Bekijk de vacature en neem contact met 

ons op. Je bent van harte welkom. 

Wat doe je? 

In deze vrijwilligersfunctie vervul je de droomwens van een VIP. Je neemt contact op met de 

wensaanvrager en plant een intakegesprek met het wensgezin. Je bent verantwoordelijk 

voor het complete programma van de wensdag en maakt afspraken met bedrijven en 

instellingen die aan de realisatie van de wens kunnen bijdragen. Tevens zorg je voor 

bewaking van het budget. Tijdens het gehele proces van de wensvervulling ben je het 

aanspreekpunt voor het wensgezin en werk je samen met ten minste één andere 

wensvervuller van Wensstichting SHAMAJO. Bij deze functie werk je vanuit huis en neem je 

actief deel aan de vergaderingen van het wensteam (ongeveer 8 keer per jaar).  

 Je regelt een wens van A tot Z, van het intakegesprek bij de mensen thuis tot de 

uitvoering van de wensdag; 

 Je geeft op een creatieve manier invulling aan de wens; 

 Je legt, én onderhoudt, contacten met betrokken bedrijven en instellingen; 

 Je informeert alle betrokkenen over de voortgang van de wensvervulling; 

 Je werkt samen met andere wensvervullers; 

 Je bewaakt het budget; 

 Je voert op een professionele wijze de droomwens van een VIP uit; 

 Je organiseert de nazorg (zoals een nabezoek aan het wensgezin, het doorsturen van 

foto’s) na afloop van de wensvervulling. 
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De wensvervuller die wij zoeken: 

 Is enthousiast; 

 Is flexibel in tijd en inzet (gemiddeld 4 uur per week); 

 Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

 Beschikt over inlevingsvermogen; 

 Is representatief; 

 Is stressbestendig; 

 Kan zowel zelfstandig als binnen een team werken; 

 Is in het bezit van een rijbewijs en heeft de beschikking over een auto; 

 Heeft zeer goede organisatorische en creatieve kwaliteiten; 

 Beschikt over de capaciteiten om een wensprogramma te bedenken en in te vullen, 

maar weet ook te improviseren; 

 Heeft bij voorkeur een uitgebreid netwerk en de vaardigheden om nieuwe contacten 

te leggen en te onderhouden; 

 Vindt het leuk om het verschil te maken en zich in te zetten voor (ernstig) 

meervoudig gehandicapten. 

Wat bieden wij? 

Ten eerste ontzettend veel dankbaarheid van onze VIP’s en onvergetelijke dagen met een 

enthousiast team van vrijwilligers waarbij je je direct thuis voelt. Verder is er één keer per 

jaar een vrijwilligersbijeenkomst waarbij we gezellig samen komen onder het genot van een 

hapje en een drankje. Daar praten we over de plannen voor de komende periode.  

 

Een vrijwilliger is belangrijk voor onze VIP’s en voor SHAMAJO. Daarom maken we goede 

afspraken die we vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst. Ook sluiten wij voor iedereen 

een aansprakelijkheidsverzekering af. Je bent dus goed verzekerd tijdens je werk bij 

SHAMAJO. 

 

Hoe kun je als wensvervuller aan de slag bij Wensstichting SHAMAJO ? 

Via onze website kun je het ‘aanmeldformulier vrijwilliger’ invullen. http://shamajo.nl/wat-

jij-kunt-doen/word-vrijwilliger/. Binnen twee weken neemt de vrijwilligerscoördinator 

contact met je op om een afspraak met je te plannen. Er zal dan een kennismakingsgesprek 

plaatsvinden. Als dit gesprek positief is, wordt er een afspraak ingepland met de Coördinator 

Team Wensen en kunnen er verdere afspraken worden gemaakt over werkzaamheden, 

beschikbaarheid, etc.  

 

Je kunt eerst een keer op proef meedraaien. Hierna vindt een evaluatiegesprek plaats. 

Indien je als vrijwilliger bij ons aan de slag wilt, vragen we je ook onze gedragscode te 

ondertekenen en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te leveren. De gedragscode, 

alsmede onze omgangsregels, zijn onderdeel van het vrijwilligerscontract.  

http://shamajo.nl/wat-jij-kunt-doen/word-vrijwilliger/
http://shamajo.nl/wat-jij-kunt-doen/word-vrijwilliger/
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Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kun 

je contact opnemen met Sander Wakker, vrijwilligerscoördinator: 

 

Telefoonnummer: 06 – 53 93 85 67 

E-mail:   sanderwakker@shamajo.nl 


