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Contactgegevens 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met Miranda Courtin 
via het telefoonnummer 0113 26 73 85 o stuur een mail naar 
vrijwilligerswerk@emergis.nl. 

Adres
Emergis
Oostmolenweg 101
4481 PM Kloetinge
 



Wie zijn wij?
Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelt 
of begeleidt Emergis ongeveer 13.000 mensen met psychische problemen en/
of een verslaving. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt 
op zo'n vijftig locaties in Zeeland: bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, 
huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, 
werkleerbedrijven en opvanghuizen. 

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze 
ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen 
en waar nodig hen te ondersteunen. De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij 
komt boven. 

Vrijwilligerswerk bij Emergis
Vrijwilligers vullen de beroepsmatige zorg van onze professionals aan door 
ondersteunende begeleiding. Met als doel de leefsituatie van onze cliënten 
te verhogen Bij Emergis zijn zo'n honderd vrijwilligers actief. Ze werken op 
verschillende locaties, verspreid over de hele provincie. 

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 voor hun werk en krijgen er 
veel waardering en enthousiast voor 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 vrijwillgers zijn niet meer weg te denken. Om 
vrijwilligerswerk te doen, hebt u geen specifieke vooropleiding 
nodig. Wat vooral telt, is uw trouw, inzet en uw belangstelling 
voor uw medemensen. 

Wat verwachten wij van u?
0  u bent flexibel en kunt incasseren en u kunt grenzen 

aangeven, want onze cliënten hebben soms meer tijd nodig, 
ogen passief of zijn overenthousiast; 

0 u staat op een intuïtieve en natuurlijke manier 'stevig in uw  
     schoenen'; 
0 u gaat zorgvuldig om met privacy en persoonlijke verhalen; 
0 u wilt tenminste één jaar lang vrijwilligerswerk doen; 
0 u wilt meedoen aan bijeenkomsten voor uitwisseling, scholen 
     en ondersteuning; 
0 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. 

Vacatures voor vrijwilligers
Bij Emergis hebben we ook gerichte vacatures voor vrijwilligers. 
Deze vacatures kunt u vinden op onze website.  
www.emergis.nl/vrijwilliger. 

Deze folder gaat over vrijwilligerswerk bij Emergis. U maakt 
kennis met Emergis als organisatie 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. 


