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Johanniter Nederland is een stichting die zich
inzet voor mensen in onze samenleving die
om welke reden dan ook kwetsbaar zijn. Dit
kunnen oude of zieke mensen zijn, maar ook
dak- en thuislozen of mensen die vanwege
een andere oorzaak ondersteuning nodig
hebben. Ons doel is ontzorgen, plezier bieden
en voorkomen van eenzaamheid. Dit doen wij
met de hulp van ongeveer 3.500 vrijwilligers.
Johanniter Nederland kent twee
hoofdactiviteiten waarbij vrijwilligers worden
ingezet. Dit zijn:
• Lokale vrijwilligersgroepen voor
activiteiten binnen en buiten
zorginstellingen
• Johanniter vakantieweken
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Het grootste deel van de Johanniter
vrijwilligers is actief bij een lokale
vrijwilligersgroep. Wij noemen dit
Johanniter groepen. Deze zijn meestal
verbonden aan een zorg- of
welzijnsinstelling, zoals een ziekenhuis, een
hospice, een verpleeghuis, een GGZorganisatie of een opvanghuis. Een aantal
Johanniter groepen is zelfstandig en richt
zich dan onder andere op thuiszorg,
maatjesprojecten of andere
ondersteunende diensten.
De organisatie waar u vrijwilligerswerk doet,
biedt u de mogelijkheid u aan te sluiten bij
Johanniter Nederland. Dat betekent dat u
en uw vrijwilligersgroep ondersteuning
ontvangen van Johanniter Nederland. U
bent dan een Johanniter vrijwilliger. Vaak
wordt de groep daarnaast nog ondersteund
door de instelling waar u werkt.
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Als Johanniter vrijwilliger kunt u op een aantal zaken rekenen.
• U ontvangt drie keer per jaar ons vrijwilligersmagazine het Contactblad.
• U wordt elk jaar uitgenodigd voor de landelijke vrijwilligersdag.
• U bent via Johanniter Nederland verzekerd tijdens uw vrijwilligerswerk.
• U komt in aanmerking voor Johanniter spelden van waardering:
- Johanniterspeld: als u 1 jaar actief bent geweest als vrijwilliger.
-Johanniter Vrijwilliger van Verdienste medaille: na minimaal vijf jaar
vrijwilligerswerk en een bijzondere inzet.
- 25-jaarsspeld: na 25 jaar vrijwilligerswerk.
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Johanniter Nederland zet zich in voor een optimale kwaliteit van leven van
kwetsbare mensen in de samenleving. Vrijwilligers bieden hierbij een belangrijke
meerwaarde. Daarom vinden wij het essentieel dat vrijwilligers hun werk goed en
met plezier kunnen doen.
Wij willen dat vrijwilligers hun verrijkende rol kunnen blijven vervullen, zeker nu er
zoveel verandert op het gebied van zorg en welzijn. Hierbij willen wij graag
ondersteunen. Maar omdat Johanniter vrijwilligers in zeer uiteenlopende
instellingen actief zijn, lopen ook hun taken en de omgeving waarin zij werken
zeer uiteen. Daarom biedt Johanniter Nederland geen standaard trainingsmodules aan. In plaats daarvan hebben wij het Johanniter Schoolplein.
Het Johanniter Schoolplein is een vraaggestuurde leeromgeving met een breed
scala aan ondersteunende activiteiten en middelen. Vrijwilligersgroepen kunnen
zelf bepalen van welke ondersteuning er gebruik gemaakt wordt. In de meeste
gevallen zal deze ondersteuning in samenspraak op maat ontwikkeld worden.
Ontmoeten, plezier en ontspanning staan bij het Johanniter Schoolplein voorop,
vooral omdat leren ook leuk moet zijn.
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Het Johanniter Schoolplein is een plek waar
van alles gebeurt, net als op een echt
schoolplein. In overleg met de
vrijwilligerscoördinator, de vrijwilligersgroep en
eventueel de directie wordt bekeken aan
welke ondersteuning een groep behoefte
heeft. Dit kan allerlei verschillende vormen
aannemen. Denk aan informatiebijeenkomsten, trainingen op maat, educatief
theater, workshops, online trainingen,
educatieve filmpjes, samenwerking met
derden of lokale samenwerking. Vrijwilligersgroepen kunnen gebruik maken van het
aanbod dat er al is, maar er zullen ook
voortdurend nieuwe activiteiten en middelen
bij komen, afgestemd op de behoefte van een
specifieke groep. Kortom, het Johanniter
Schoolplein biedt voor elk wat wils en is een
plek waar plezier en ontwikkeling hand in
hand gaan.
Wilt u meer informatie over het Johanniter
Schoolplein? Vraag er naar bij uw
vrijwilligerscoördinator of kijk op
www.johanniter.nl.

Johanniter
Johanniter

NEDERLAND

Ande
r Joh
an
vrijw
illige niter
rswe
rk

We ondersteunen niet alleen lokale
vrijwilligersgroepen, maar organiseren ook
elk jaar vijf vakantieweken voor mensen
die vanwege leeftijd, ziekte of een
beperking niet zelfstandig met vakantie
kunnen. De Johanniter vakantieweken
bestaan al meer dan zestig jaar en worden
volledig begeleid door vrijwilligers. En soms
worden mensen incidenteel gevraagd als
vrijwilliger. Bijvoorbeeld om iemand naar
een vakantieweek te brengen, om foto’s te
maken bij een vrijwilligersdag, te figureren
in een film en wat er verder maar nodig is.
U bent van harte welkom om ook mee
te gaan als vakantievrijwilliger! Op onze
website vindt u meer informatie over de
Johanniter vakantieweken. Kijk op
www.johanniter.nl.
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Johanniter Nederland gelooft dat je samen vaak meer kunt bereiken. Uiteraard
werken we samen met de instellingen waar Johanniter vrijwilligers actief zijn.
Daarnaast zijn we lid van een aantal koepelorganisaties die de belangen van
vrijwilligers behartigen. Ook zijn we lid van een organisatie die zich hard maakt
voor voor de belangen van de branche aangepaste vakanties. Verder maken we
onderdeel uit van Johanniter International (JOIN), een netwerk van zestien
Europese Johanniter organisaties. De leden daarvan wisselen onderling informatie
uit en werken waar mogelijk samen. Belangrijk voor ons zijn ook diverse
vermogensfondsen die ons werk financieel steunen. Johanniter Nederland is een
erkend goed doel en draagt het CBF keurmerk, zodat u zeker weet dat elke donatie
zorgvuldig wordt besteed.
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Voor de oorsprong van onze stichting moeten we bijna duizend jaar terug in
de geschiedenis. In de 11e eeuw werd in Jeruzalem voor zieke of gewonde
pelgrims het Hospitaal van Sint Jan gesticht. Kort daarna werd er een
ridderorde opgericht om het hospitaal en de pelgrims te beschermen. Een
deel van deze orde heet nu Johanniter Orde en heeft een protestantschristelijke grondslag. Door de eeuwen heen bleef de doelstelling om hulp en
zorg te verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Zo organiseerde de
Johanniter Orde in 1957 als eerste in Nederland aangepaste vakanties voor
mensen met een zorgvraag. Ook in ziekenhuizen, hospices en andere
instellingen was de Orde actief. Om deze activiteiten professioneel te
ondersteunen, werd in 1974 een aparte stichting opgericht: Johanniter
Nederland. Inmiddels is deze stichting uitgegroeid tot een landelijke
organisatie op het gebied van zorg en welzijn met vele vrijwilligers.
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Het beeldmerk van Johanniter Nederland is het achtpuntig kruis. Dit staat symbool voor
de acht Zaligsprekingen (Matteüs 5:3-10). De essentie hiervan hebben we samengevat
in acht kernwoorden, die aangeven waar Johanniter Nederland in deze tijd voor staat.

Hulp

Medeleven

We springen bij waar mensen het zelf
niet (meer) kunnen.

We staan open voor de gevoelens en
behoeften van de ander.

Zorg

Integriteit

We geven mensen aandacht en
(medische) verzorging.

Onze woorden en daden zijn oprecht.

Vrede

Bescheidenheid

We geloven in naastenliefde.

Niet onze hulp, maar de persoon die
we helpen staat centraal.

Geloof

Rechtvaardigheid
We zijn er voor wie ons nodig heeft.

De acht Zaligsprekingen zijn onze
inspiratiebron.

Voor mij is het een eer
een organisatie te
vertegenwoordigen die
als doel heeft het leven
van kwetsbare mensen
een beetje mooier en beter te maken.
Vrijwilligers spelen daarbij een onmisbare
rol. Contact van mens tot mens, warmte,
aandacht en een vriendelijk woord zijn
van onschatbare waarde. Daarom
bezoek ik regelmatig Johanniter
groepen, waarbij ik naast de coördinator
ook vrijwilligers probeer te spreken.
Uw mening en uw ideeën zijn belangrijk
voor ons. Alleen met elkaar kunnen wij
een positieve bijdrage leveren aan de
kwaliteit van leven van talloze mensen. Ik
nodig u dan ook van harte uit contact met
ons op te nemen als u een vraag, idee of
een tip heeft.
Ik hoop u een keer te zien of te spreken!
Lidwien van der Reep
directeur Johanniter Nederland
Als u meer wilt weten over Johanniter
Nederland, kijk dan ook eens op onze
website: www.johanniter.nl. Hier vindt u
naast algemene informatie ook onze
NEDERLAND
activiteitenagenda, nieuws en het laatste
Contactblad.
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