
VRIJWILLIGERS-
WERKING  
IN PSYCHIATRISCH 
CENTRUM ARIADNE

Heb je belangstelling gekregen en zin om iets van je  
tijd te investeren in vrijwilligerswerk? 
Neem dan contact op door een mail te sturen naar:
vrijwilligerswerking@pcariadne.be

INTERESSE?

Uitgebreide informatie over ons centrum,  
vind je terug op www.pcariadne.be.

De instelling behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde,  
Stropstraat 119, B-9000 Gent • Ondernemingsnummer: 0406.633.304 Zuidlaan 42 • 9200 Dendermonde • & 052/46.90.07

Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • & 053/76.21.11

Psychiatrisch Ziekenhuis
Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde

          Vrijwilligerswerk 
is gaandeweg meegaan met 
     mensen, met of zonder  
  beperking, met of zonder 
problemen. Zoeken of je iets   
voor hen kan betekenen en 
    ontdekken dat zij voor jou 
heel veel gaan betekenen



PRESENT CARITAS 
VRIJWILLIGERSWERK VZW

VRIJWILLIGERSWERK GOED ORGANISEREN 
IS EEN SERIEUZE ZAAK

WAT KAN JE ALS VRIJWILLIGER  
VAN ONS VERWACHTEN?

PC Ariadne werkt samen met de vzw Present. 
Present is een organisatie die vrijwilligerswerk  
stimuleert in ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen  
en in voorzieningen voor personen met een handicap. 

Als vrijwilliger binnen onze voorziening sluit je een 
contract af met Present waardoor je verzekerd bent voor 
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Daarnaast 
biedt Present vormingen aan waar je als lid vrijblijvend 
kan aan deelnemen. 

Meer informatie vind je terug op www.presentweb.be

Wat krijg je als vrijwilliger hiervoor in de plaats? 

• Vriendschap en dankbaarheid van onze cliënten
• Respect en waardering
•  Flexibele invulling van het door jou aangegane  

engagement (zowel op vlak van tijdsinvestering als op 
vlak van activiteiten)

•  Een prettige werksfeer en ruimte voor creatieve 
ideeën

• Een degelijke vrijwilligersverzekering
• Onkostenvergoeding
• Voordeelkaart
•  Regelmatige bijeenkomsten, uitstappen en vorming 

samen met andere vrijwilligers actief binnen ons 
centrum.

Daarom...
•  zullen de vrijwilligersverantwoordelijken je begeleiden, 

informeren en ondersteunen;
•  spreken we vooraf af wat kan, wat niet kan en  

wat we van jou verwachten;
•  geven we je regelmatig de kans om aan vormings-  

of ontmoetingsactiviteiten deel te nemen;
•  zorgen we ervoor dat je als vrijwilliger geen pro-

blemen krijgt met de mutualiteit, werklozensteun, 
pensioen, …

… staan we steeds tot je dienst als je ergens vragen  
over hebt of problemen ondervindt.

          Vrijwilligers moeten  
        kunnen doen waar  
             ze goed in zijn

[ IN HERSTEL VERBONDEN ]

VRIJWILLIGERSWERK 
BINNEN ONS CENTRUM

WAT KAN JE ALS VRIJWILLIGER DOEN?

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU 
ALS VRIJWILLIGER?

Vrijwilligerswerk komt tot stand vanuit een samenspel  
tussen de vragen van onze zorgeenheden en de interes-
ses, talenten en engagementen van jou als vrijwilliger. 
We zijn constant op zoek naar vrijwilligers voor  
volgende activiteiten:

• Begeleiden bij activiteiten en uitstappen
• Ondersteunen van de afdelingen (vb. tijdens maaltijden)
• Niet-dringend medisch vervoer
• Individueel contact / buddywerk
• Logistieke en facilitaire ondersteuning
• Ondersteunen van de zorgboerderij

Om als vrijwilliger aan de slag te gaan moet je minstens  
18 jaar zijn en heb je geen diploma nodig. Ervaring in de 
zorg kan een pluspunt zijn, maar is geen voorwaarde.  
Respectvol omgaan met cliënten en medewerkers, je 
kunnen inleven in de leefwereld van anderen, kennis en 
ervaring met hen willen delen zijn belangrijke troeven. 
Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  
 
Vrijwilligers beschikken over een gezonde dosis humor, 
geduld, tact en doorzettingsvermogen.

Inschakelen van vrijwilligers is een bewuste keuze binnen 
PC Ariadne. Zowel in het psychiatrisch ziekenhuis als in 
ons verzorgingstehuis streven we naar een totale zorg 
waarbij alle facetten van het ‘mens zijn’ aandacht krijgen. 
Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in dit proces en 
maken een wezenlijk verschil in de kwaliteitszorg. 
Als vrijwilliger streef je samen met de vaste medewerkers  
naar een behandelklimaat waarin respect, warme  
betrokkenheid en creativiteit voelbaar aanwezig zijn.  
Je vult het werk van de hulpverleners aan en brengt de 
samenleving in de voorziening en de voorziening in de 
samenleving. Vrijwilligerswerk is een manier om iets te 
doen voor anderen, iets bij te leren, sociale contacten  
te leggen of kennis en ervaring te delen met anderen.


