
Samen werken aan een goede geestelijke 
gezondheid van alle mensen in Zeeland

Als vrijwilliger bieden wij jou onder andere: 
 π professionele ondersteuning en begeleiding; 
 π reiskostenvergoeding; 

Ondersteunen bij vrijwilligersactiviteiten?
Vind jij het leuk om iets te kunnen betekenen voor de medemens? Wil jij je vrije tijd zinvol 
benutten en kook je graag? Lees dan verder!

www.emerg is .n l/vr i jw i l l iger

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en voor een ander: kind, ouder, partner, 

broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwilliger en onbetaald; of als professional, formeel 

en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de 

overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven. Emergis spant zich in om een bijdrage te leveren 

aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Door middel van professionele zorg. Niet minder 

maar ook niet meer dan nodig is, want ook aan zorg zitten grenzen. Onze zorgvisie: Samen sterk, sterker samen. 

Ga jij de uitdaging aan als vrijwilliger? 
De sector wonen richt zich op herstel en begeleiding van cliënten met langdurige en complexe problematiek. In de 
beschermende woonvormen wonen mensen die door hun psychiatrische ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg 
en ondersteuning. Er wordt gewerkt vanuit de rehabilitatievisie. Vanuit woonbegeleiding wordt toegewerkt naar zelf-
standig wonen of begeleid zelfstandig wonen. De beschermende woonvormenen in de Oosterschelderegio hebben 
locaties in Goes, Tholen en Zierikzee. 

Voor de beschermende woonvorm Jasmijnstraat (een groep van 8 cliënten) zoeken wij een vrijwilliger voor de 
volgende werkzaamheden:

 π het doen van boodschappen samen met de cliënt;
 π het bereiken van de maaltijd samen met de cliënt.  

 

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle 
mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:  

 π je gaat zorgvuldig om met privacy en persoonlijke verhalen; 
 π je staat op een intuïtieve en natuurlijke manier ‘stevig in jouw schoenen’; 
 π je bent flexibel en kunt incasseren en grenzen aangeven. Onze cliënten hebben soms meer tijd nodig ogen 

passief of zijn overenthousiast. 

We kijken er naar uit om kennis met je te maken! Neem voor meer informatie contact op met Miranda Courtin, 
coördinator vrijwilligers via 0113 26 73 85. Heb je interesse? Mail dan naar m.p.courtin@emergis.nl. 

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Bij voorkeur zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor drie dagdelen per week, in de middag (ongeveer 10 uur). 

http://www.emergis.nl/vrijwilliger
http://www.emergis.nl/_wpx/wp-content/uploads/2012/07/_wpx_150310-zorgvisie-def.pdf

