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Wie zijn onze vrijwilligers?
Onze vrijwilligers zijn heel verschillende mensen. Zij vinden het leuk en 
zinvol om een deel van hun vrije tijd te besteden aan hun medemens. Zij zijn 
enthousiast over hun werk en krijgen er veel waardering en enthousiasme voor 
terug.  
 
Vrijwilliger zijn betekent dat u ‘gewone ervaringen’ deelt met anderen. Het gaat 
om gewoon menselijk contact, om alledaagse gesprekken die niet
gaan over hulpverlening. 

Onze vrijwilligers zijn niet meer weg te denken. Om vrijwilligerswerk te doen 
heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Wat vooral telt, is uw trouw, inzet 
en uw belangstelling voor uw medemensen. 

Wie zijn wij?
Emergis ouderenpsychiatrie bestaat uit de afdeling observatie en diagnostiek 
en de afdeling voortgezette klinische behandeling. Hier verblijven ouderen 
van 60 jaar en ouder. De activiteitenbegeleiders en stagiaires organiseren 
uiteenlopende activiteiten. Bijvoorbeeld geheugentraining, bloemschikken en
‘creatief’ waarbij de cliënt zelf mag kiezen wat hij/zij doet. Daarnaast zijn
er uitstapjes, themaweken, spelletjes en thema-activiteiten. 

Welk vrijwilligerswerk kun u doen?
Vrijwilligerswerk bij ouderenpsychiatrie kan bestaan uit:
o een vriendschappelijk praatje maken met cliënten, met iemand gaan  

   wandelen of fietsen op onze elektrisch ondersteunde Duo-fiets;
o een koffieuurtje verzorgen, inclusief krant lezen en gezelligheid bieden;
o meehelpen met kleine activiteiten zoals kaarten maken;
o met een cliënt gaan wandelen, met of zonder rolstoel;
o helpen bij een kookactiviteit, iets bakken of soep maken;
o ondersteunen van werken met smartphone, tablet of computer.

Wat kunt u van ons verwachten?
o u krijgt een overeenkomst en wordt ingeschreven in het vrijwilligersbestand  
   van Emergis;
o u krijgt professionele ondersteuning en begeleiding;
o u bent verzekerd voor aansprakelijkheid en schade;
o u krijgt een eindejaarsattentie;
o na de eerste twee maanden is er een evaluatie om te kijken hoe het
   vrijwilligerswerk gaat;
o u krijgt reiskostenvergoeding;
o indien u dat wenst kunnen we een bijdrage leveren aan uw  
   deskundigheidsbevordering.

Wat verwachten wij van u?
Wanneer u ingeschreven bent in ons vrijwilligersbestand, levert u een VOG
(verklaring omtrent gedrag) aan. Deze krijgt u wanneer u reageert op een link
die Emergis naar u toestuurt.
o u bent een paar uur per week beschikbaar;
o u bent enthousiast en gemotiveerd;
o u meldt zich op tijd af wanneer u een keer niet kunt;
o u gaat zorgvuldig om met privacy en persoonlijke verhalen;
o u bent flexibel en kunt incasseren en grenzen aangeven, want onze
   cliënten hebben soms meer tijd nodig, ogen passief of zijn overenthousiast;
o u neemt contact met ons op bij problemen of vragen.

Interesse?
Heeft u interesse in ons vrijwilligerswerk, neem dan contact met ons op. 
We maken graag een afspraak met u waarin we het vrijwilligerswerk met u 
doornemen. Ook de wederzijdse mogelijkheden en wensen komen aan bod.

Deze folder gaat over vrijwilligerswerk bij de  
activiteitenbegeleiders van het zorgonderdeel 
ouderenpsychiatrie. U maakt kennis met de  
activiteitenbegeleiders en de mogelijkheden voor  
vrijwilligerswerk. Is uw belangstelling na het lezen van de folder 
gegroeid? Dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek!


