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Vrijwilliger bij AZ Sint-Maarten?
Jouw aanwezigheid, een geschenk.

Je leven extra zin geven als vrijwilliger bij AZ Sint-Maarten? Het kan. AZ Sint-Maarten
draagt vrijwilligers hoog in het vaandel, omdat ze een reële meerwaarde betekenen in
onze zorg voor patiënten, mantelzorgers en familieleden.
Je grootste troef? De extra tijd die je aan de patiënt kan besteden.
Je bent sociaal ingesteld, discreet en je kan goed luisteren?
Onze patiënten zullen je hulp en luisterend oor zeker waarderen.
Je bent een teamspeler, je kan je vlot inwerken op een dienst en je kan zelfstandig
taken opnemen in functie van de vraag van de patiënt?
Dan vind je vast snel je plaats in het team van de eenheid waar je ingezet wordt. Wanneer
je start, voorzien we een inloopperiode om het vrijwilligerswerk in de vingers te krijgen
onder begeleiding van een meer ervaren vrijwilliger. Je staat er zeker niet alleen voor!
Na een proefperiode van 4 weken bespreken we jouw ervaring. Nadien, na een positieve
beleving door jou én de dienst, word je vaste vrijwilliger bij AZ Sint-Maarten.
Op welke diensten schakelen we vrijwilligers in?
Als vrijwilliger schakelen we je steeds in in een patiëntencontext. Op een verblijfseenheid
ga je in gesprek met de patiënten en bouw je een goed contact met hen op. Op andere
diensten, zoals aan het onthaal of op de dienst intern patiëntenvervoer, is je contact met
de patiënt oppervlakkiger maar is je hulp duidelijk zichtbaar.
Heb je er al aan gedacht om vrijwilligerswerk te doen op onze pastorale dienst, de dienst
spoedgevallen, de psychiatrische eenheid, de eenheid voor palliatieve zorg, …? Ook dat kan!
Jij kiest de context waarin jij je het beste voelt.

WAT MAG JE VAN AZ SINT-MAARTEN VERWACHTEN?
Als vrijwilliger heb je bepaalde taken. Dat willen we graag goed omkaderen. Zo zorgen we
er samen voor dat je kwalitatief vrijwilligerswerk blijft leveren.
Selectie, opvolging en coaching
Voor we je toewijzen aan een eenheid heb je een gesprek met de coördinator vrijwilligerswerking en soms ook met de verantwoordelijke van de dienst waarop je actief zal zijn.
Na jouw start zorgt de verantwoordelijke van jouw dienst voor je dagelijkse opvolging en
coaching.
AZ Sint-Maarten voorziet jaarlijks twee bijeenkomsten met o.a. een bedankingsfeest en
een vorming. Als je wil, kan je contacten leggen met andere vrijwilligers om op die manier
jouw sociale netwerk uit te breiden en ervaringen uit te wisselen.
Met de steun van Present Caritas Vrijwilligerswerk
Deze organisatie bekommert zich over het welzijn van de vrijwilligers in de diverse
zorginstellingen. Door ons contractueel te verbinden met Present kunnen we je heel wat
voordelen bieden:
• Een verzekering tegen mogelijk gebeurlijke ongevallen;
• Bijscholingen (door Present en door ons eigen ziekenhuis);
• Het tijdschrift “Vitamine C” boordevol getuigenissen van vrijwilligers en
informatie over het reilen en zeilen binnen Present.
En tal van fijne voordelen
• Op je ‘vrijwilligersdag’ krijg je een gratis maaltijd in ons medewerkersrestaurant Resto M;
• Tijdens je vrijwilligerswerk krijg je door ons koffie, thee en water aangeboden;
• Je ontvangt een eindejaarsgeschenk, wordt uitgenodigd op het medewerkersfeest, de nieuwjaarsreceptie, …
Geïnteresseerd?
Meld je vrijblijvend aan via onze website: www.azsintmaarten.be - werken bij vrijwilligers. Wij nemen contact met je op en bezorgen je meer informatie over vrijwilligerswerk bij AZ Sint-Maarten.
Vragen? Contacteer Lieselot Uytterhoeven, coördinator vrijwilligerswerk,
via 015 89 11 43.
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