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Vacature buddy behandeleenheid ouderen  

Gezocht: buddy voor ouderen met een 

complexe psychiatrische problematiek  
Het OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum dat voor mensen met een 

psychiatrische problematiek en hun directe omgeving, op respectvolle wijze kwaliteitsvolle en 

professionele zorg organiseert om samen te werken aan herstel. 

Behandeleenheid Ouderen biedt langdurige zorg en behandeling aan ouderen met een complexe 

psychiatrische problematiek en blijvend aanwezige symptomen of klachten die een spoedige 

terugkeer naar de maatschappij belemmeren.  Voor een aantal van onze patiënten zoeken we een 

zorgzame en geëngageerde buddy.  

 

Taakbeschrijving 

Je geeft één of enkele patiënten extra persoonlijke aandacht tijdens 1 op 1 contacten. Dat kan gaan 

om een bezoekje, een wandeling op het domein, een klein uitstapje, … Het kan ook voorvallen dat je 

samen met de patiënt deelneemt aan een groepsactiviteit zoals een uitstapje naar de markt of 

samen genieten van de accordeon. 

Jouw profiel 

 Je legt de lat niet te hoog, de nabijheid op zich is voldoende zonder dat er een wederkerende 

sociale interactie verwacht wordt. De 1 op 1 begeleiding wordt gezien als "exclusieve 

aandacht" waarbij de vrijwilliger vooral de relatie draagt.  

 Je stelt je graag ten dienste van een ander en legt de focus in de eerste plaats op het comfort 

en het welzijn van de patiënt  

 Je kan complex gedrag goed inschatten en hier gepast op reageren  

 Je bent assertief en durft kordaat maar vriendelijk onaangepast gedrag afblokken 

 Je kan zelfstandig werken waarbij we samen aftoetsten wat voor jou haalbaar lijkt. 

Praktisch  

 We zoeken vrijwilligers die zich voor een langere tijd en met een bepaalde regelmaat 

engageren (vb. wekelijks, tweewekelijks, maandelijks) 

 Start, moment en frequentie is onderling af te spreken, samen zoeken we de beste formule.  

Wat we aanbieden 

Een warme en dankbare omgeving. Als vrijwilliger word je goed omkaderd binnen OPZ Geel. Je 

vrijwilligerscoach helpt jou graag op weg en is jouw eerste aanspreekpunt voor vragen.  

Meer weten of reageren op deze vacature?  

 Joëlle Vekemans – 014 57 90 44 – vrijwilligers@opzgeel.be 

 Behandeleenheid Ouderen: Bo Vreys – 014 57 60 27,  Monica Braive – 014 57 93 24  
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