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Mogen we u heel even 
storen op uw werk?

Wij als GGz Centraal willen 
namelijk graag iets onder 
de aandacht brengen dat 
ook úw organisatie of 
onderneming aangaat. 
Mogen wij ons eerst even 
voorstellen? GGz Centraal  
bestaat uit verschillende 
centra voor geestelijke 
gezondheidszorg, zoals het 
u wellicht bekende Zon & 
Schild aan de Utrechtseweg 
in Amersfoort.

GGz Centraal vindt dat je mensen niet in hokjes moet 
stoppen.

Niet op het werk, niet privé, maar ook niet in het dagelijks leven 
in onze maatschappij. En toch is dát nu juist wat er gebeurt als 
het gaat om mensen met vaak ernstige psychische problemen: 
we dragen ze het liefst zo snel mogelijk over aan de professionele 
hulpverlening en hopen er eigenlijk verder maar zo min mogelijk 
mee geconfronteerd te worden. En dat is jammer, want niet alleen 
onze mensen, maar ook úw mensen zouden naar onze mening veel 
van elkaar kunnen leren.

Vandaar dat GGz Centraal uw bedrijf of organisatie wil 
vragen wat tijd voor ons vrij te maken.

Tijd om onze patiënten én hun leefwereld beter te leren 
kennen. Dit kan bijvoorbeeld door bij wijze van project uw 

opknappen stadstuin

Karaoke-middag
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Vandaar onze oproep: laat u als maatschappij betrokken 
onderneming van een verrassende kant zien…

Help ons om mensen die het op eigen kracht niet (helemaal) 
redden  uit hun isolement te halen. En breng – ook al is het 
tijdelijk – uw en hun leefwereld  bij elkaar. Omdat ook mensen 
met bijvoorbeeld een langdurige depressie, schizofrenie, of een 
bi-polaire stoornis er eenvoudigweg bij horen.

ACHTERGRONDEN  EN BELANG VAN MAATSCHAPPELIJK  
BETROKKEN ONDERNEMEN

Activiteiten en inzet

Activiteiten in het kader van maatschappelijk betrokken 
ondernemen richten zich op het leefbaar maken en houden van de 
lokale samenleving. Van deze samenleving maken zowel úw bedrijf 
of organisatie met uw medewerkers, als ‘wij’ met onze cliënten en 
medewerkers, deel uit.

Win/win situatie

GGz Centraal beoogt een win/win situatie te creëren. Dit betekent 
dat zowel uw bedrijf en uw medewerkers, als wij, GGz Centraal en 
haar cliënten voordeel behalen uit het gezamenlijk realiseren van 
een activiteit of project.

Het belang voor uw bedrijf

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) kan uw bedrijf 
veel opleveren. In de eerste plaats biedt u uw medewerkers de 
gelegenheid om eens een verfrissend kijkje te nemen in een heel 
andere keuken. Bovendien wijst de praktijk uit, dat deelname 
aan MBO–projecten bijdraagt aan motivatie, horizonverbreding 

werknemers in werktijd 
vrijwilligerswerk te 
laten doen. Wij hebben 
hier de afgelopen jaren 
al vele bijzondere 
voorbeelden van in 
huis gehad. Wat dacht 
u van de bouw van een 
Gedachtenisplaats? 
Een groot project waar 
medewerkers uit het 
bedrijfsleven, patiënten, 
familieleden (vrijwillig) medewerkers en jongeren samen hebben 
gebouwd aan een plek, waar ieder zijn verliezen kan gedenken. 
Vele andere projecten kregen navolging. Zo hadden we ooit een 
voorjaarstour met oldtimers, werden cliënten mee uit genomen 
naar een kerstcircus, maar ook een keer naar een film! We hebben 
zelfs met een grote groep een middag Djembee gespeeld, we 
kregen een beauty verwenmiddag aangeboden op een MBO 
college, er werd meegedacht over de herinrichting van de hal van 
onze afdeling ouderenpsychiatrie. Kortom... er liggen voldoende 
uitdagingen en kansen!
 
Projecten als deze betekenen heel veel…

Voor ons, voor onze patiënten, maar ook voor uw medewerkers. 
Omdat wij steeds meer van dit soort extra’s (die toch eigenlijk geen 
extra’s zijn) moeten schrappen. Omdat onze patiënten – die veelal 
langdurig binnen Zon & Schild verblijven en weinig contact hebben 
met mensen van buiten – er hun vaak toch wat eentonige bestaan 
mee zien opgefleurd. En omdat uw medewerkers deze intensieve, 
maar uiterst bevredigende manier van omgaan met (en wat kunnen 
doen vóór) onze mensen als zeer waardevol zullen ervaren.

Verwenmiddag
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en bedrijfstrots van uw medewerkers. MBO versterkt ook in hoge 
mate het ‘wij-gevoel’ onder uw medewerkers en u onderscheidt 
zich van andere bedrijven. Ook werkt u aan een positief imago van 
uw bedrijf, verkrijgt u media aandacht en vergroot u uw extern 
netwerk. Bedrijven die zich bezighouden met MBO dragen een 
steentje bij aan het ontwikkelen en in stand houden van een 
leefbare samenleving! 

Hebben wij u op een idee gebracht?

Of wilt u meer weten over GGz Centraal (Zon & Schild) en hoe u ons 
kunt helpen? 
Neem dan contact op met:

Claudia Barneveld, coördinator vrijwilligerswerk/MBO
GGz Centraal, locatie Zon & Schild
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Telefoon: 033 4609867 of 06 10728459
c.barneveld@ggzcentraal.nl

website: 
http://www.ggzcentraal.nl/merken/zon-en-schild/vrijwilligerswerk/
maatschappelijk-betrokken-ondernemen
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