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Gezocht: fietsmaatje  
Ouderinitiatief De Zuidplas is op zoek naar een fietsmaatje voor  
één van onze bewoners.  
 

Wie zoeken wij? 

We zoeken iemand die van fietsen houdt en die het leuk vindt om dit regelmatig samen met één van 
onze bewoners te doen. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep (mensen met een 
beperking) en dat je een positieve instelling hebt.  

Wat verwachten we van jou? 

Het is de bedoeling dat je regelmatig met één van onze bewoners gaat fietsen. Je wordt zijn of haar vaste 
fietsmaatje. De eerste keer gaat er iemand van de begeleiding mee om te kijken hoe het gaat en of het 
klikt. Als het goed gaat, ga je daarna zelfstandig met hem of haar fietsen. Je maakt afspraken met de 
bewoner en de begeleiding wanneer je gaat fietsen.  

Over Ouderinitiatief De Zuidplas 

Ouderinitiatief De Zuidplas is een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een beperking. Op dit 
moment wonen er 19 jongeren met uiteenlopende beperkingen, waaronder visuele en licht 
verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen, syndroom van Down en stoornissen in het 
autistisch spectrum. De bewoners hebben 24 uur per dag toegang tot professionele zorg. Voor meer 
informatie, kun je kijken op de website: https://stichtingdezuidplas.nl/ 

Ja, ik wil graag fietsmaatje worden 

Heb je interesse in dit leuke vrijwilligerswerk? Stuur dan een mail naar Manon Ubink: mubink@asvz.nl. 
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.  

 

ASVZ 

De zorg wordt geleverd door ASVZ. ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een 
verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van onze dienstverlening gebruik maken. In contact 
met onze omgeving laten we zien wat we doen en wat we kunnen. En vooral ook hoe we dat doen. Zo 
versterken we de verbinding met cliënten én met ouders en vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke 
organisaties. Dit doen we samen. Met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk. 

   

https://stichtingdezuidplas.nl/
mailto:m.ubink@asvz.nl

