Zorggebied GGZ Oost Brabant

Word jij ook vrijwilliger bij
GGZ Oost Brabant?
Vr i j w i l l i g e r s k u n n e n n e t d a t b e e t j e e x t ra b i e d e n a a n
onze cliënten; zoals persoonlijke aandacht of

Postbus 3
5427 ZG Boekel
T 0492 – 84 60 00
W www.ggzoostbrabant.nl

11885/1711

ondersteuning bij activiteiten.

Welke activiteiten zijn er voor
vrijwilligers?
De inzet van vrijwilligers is vooral onmisbaar
binnen de vrije tijd en ontspanning van
cliënten.
Zo hebben we vrijwilligers die ondersteunen
bij groeps- en clubactiviteiten zoals wandelen, volksdansen, muziekactiviteiten,
biljarten, koken, fietsen en zwemmen.
Verder bieden vrijwilligers ondersteuning bij

Wat doet GGZ Oost Brabant?

uitstapjes en diverse avond- en seizoensge-

Bij GGZ Oost Brabant kunnen mensen met

bonden activiteiten.

psychische klachten en psychiatrische
aandoeningen terecht. Wij werken vanuit de

Maatje of bezoekvrijwilliger

herstelvisie, waarbij de cliënt de regie zoveel

Een vriend of vriendin waarmee we regelma-

Wat verwachten we van jou?

Wil jij dat beetje extra bieden?

mogelijk zelf houdt.

tig persoonlijk contact hebben en onze

Als vrijwilliger ben je vriendelijk en respect-

GGZ Oost Brabant is altijd op zoek naar

GGZ Oost Brabant heeft verschillende

verhalen delen onder het genot van een

vol. Om prettig met elkaar samen te werken

enthousiaste vrijwilligers voor uiteenlopende

locaties (zie plattegrond op de achterzijde)

bakje koffie. Lekker samen, op stap gaan of

is het belangrijk dat gemaakte afspraken

werkzaamheden, zowel individueel als in

in Oss, Boekel, Helmond, Deurne, Someren,

uit eten. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Voor

worden nagekomen.

groepsverband. De vrijwilliger wordt hierbij

Uden /Veghel, Reek, Boxmeer, Land van

cliënten is dat niet altijd zo, toch hebben

Met jouw vakanties of uitjes houden we

ondersteund en begeleid door de

Cuijk.

velen van hen ook behoefte aan een maatje

uiteraard rekening.

medewerkers.
Voor meer informatie kun je contact

om leuke dingen mee te doen. Samen een
praatje maken, een kopje koffie drinken, een

Wat kun je van ons verwachten?

opnemen met de coördinator

dagje op stap, boodschappen doen, het wordt

• Een prettig werkklimaat

vrijwilligerswerk:

zeer gewaardeerd!

• Voldoening

Theo Rovers

• Een vrijwilligersovereenkomst

T 06-23 78 99 78

• Verzekering en reiskostenvergoeding

E vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl

• Diverse scholingsmomenten
• Een contactpersoon voor de dagelijkse
begeleiding en evaluatiegesprek
• Tweemaal per jaar een gezellige vrijwilligersmiddag of -avond
• Waar nodig ondersteuning door de
vrijwilligerscoördinator
Het werk dat je gaat doen en de locatie waar
je wilt werken, spreken we uiteraard in
onderling overleg af. We kijken hierbij altijd
naar de vraag van de cliënten.

Actuele vacatures zijn te vinden op de
website van GGZ Oost Brabant
www.ggzoostbrabant.nl/vrijwilligerswerk

