
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?
Heb jij oog voor gastvrijheid en service en houd jij jouw omgeving graag spik en span?

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? 
Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden we circa 13.000 
mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen 
en werken, veiligheid, huiselijk geweld, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 

Voor de ontvangst op de hoofdlocatie van Emergis zoeken wij een vrijwilliger voor de volgende werkzaamheden: 
 π het verwelkomen van bezoekers en hen verwijzen/begeleiden naar de plaats van bestemming;
 π het aanbieden van een kopje koffie aan bezoekers die op hun afspraak moeten wachten; 
 π het op orde houden van de (lees)tafel(s) in het restaurant en het terras buiten;
 π het verstrekken van informatie aan bezoekers; 
 π het te woord staan van bezoekers/cliënten en het maken van een praatje. 

 

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:  
 π je hebt een vriendelijke, gastvrije en hulpvaardige uitstraling; 
 π je bent benaderbaar en representatief in voorkomen en taalgebruik; 
 π je bent je bewust van jouw omgeving en het proactief netjes houden daarvan; 
 π je kunt goed zelfstandig werken en tevens samenwerken met anderen; 
 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).

In eerste instantie betreft het een vrijwilligersfunctie voor de woensdag, de uren en tijden in overleg. 

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

