
 
Het nieuw opgericht wijkgezondheidscentrum De Link, actief in de gemeenten Beveren en 
Zwijndrecht, wil een kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg uitbouwen 
samen met een interdisciplinair team van huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werk en 
psycholoog.  
Het wijkgezondheidscentrum werkt binnen het forfaitsysteem en wil naast curatieve zorg ook 
inzetten op preventieve acties. 
De opstart van het centrum wordt gepland in oktober 2022. 
 

Wij zoeken vrijwilligers voor  
ons gloednieuw wijkgezondheidscentrum De Link,  

Pareinlaan 1 te Beveren   
 

Jouw taak is: 

 Je neemt het onthaal van het wijkgezondheidscentrum waar en bent zodoende het 
eerste aanspreekpunt voor de patiënten. 

 Je ontvangt de patiënten aan de infobalie. 
 Je beantwoordt de telefonische oproepen. 
 Je geeft de mensen een afspraak bij de dokter of de verpleegkundige. 
 Je organiseert de planning van de consultaties en huisbezoeken. 
 Je schrijft nieuwe patiënten in. 
 Je ondersteunt de dokter administratief en klasseert de medische dossiers. 

Wat bieden we jou 
 Je komt in een volledig nieuw team van onthaalvrijwilligers. 
 Je krijgt een degelijke opleiding zodat je goed voorbereid aan de slag kan. 
 Je bent verzekerd en krijgt jouw vervoerskosten terugbetaald. 
 Je werkt meestal in duo met een andere vrijwilliger. 
 Het WGC waardeert haar vrijwilligers en zorgt voor heel wat aangename sociale contacten. 

Wie zoeken we 
 Je wil je engageren om wekelijks voor minstens 1 blok van ongeveer 4 uur het onthaal te 

verzorgen en dit liefst voor een langere periode (bv 1 jaar). 
 Je bent sociaalvoelend, luisterbereid en vriendelijk. 
 Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. 
 Je spreekt vlot Nederlands en kan eventueel ook anderstaligen begrijpen en voorthelpen. 
 Je hebt een basiskennis van computer en bent bereid om bij te leren. 
 Je woont in de Beveren, Zwijndrecht of omstreken. 

Ben je geïnteresseerd 
Stuur gerust een berichtje naar de coördinator An Jacquemijn: an.jacquemijn@wdcdelink.be of 
bel naar 0475/32 38 68. 


