
 

 
 

 

Viore is een plek waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen 

ontmoeten en ondersteunen. Verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. Ontspannende en 

creatieve activiteiten kunnen ontplooien. Waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan 

ieders persoonlijke situatie. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van je eigen weg in het 

omgaan met kanker en de gevolgen ervan.   

  

Viore is geopend in 2012 in Hilversum. Het is er voor inloop, informatie en activiteiten. In de 

afgelopen jaren is de basis gelegd voor een uitgebreid, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig aanbod 

voor ondersteuning van mensen die leven met kanker in de Gooi en Vechtstreek.    

  

Viore draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Het centrum kent (nog) geen vaste, reguliere 

financiering en is afhankelijk van bijdragen van fondsen, particulieren en bedrijven.    

 

Wij zoeken op dit moment:  

 

FACILITAIR ONDERSTEUNER (VRIJWILLIGERS-VACATURE) 
 

Wat kom je brengen als facilitair ondersteuner? 

De openingstijden van het centrum zijn op werkdagen, van 10-16 uur. Het gebeurt echter regelmatig 

dat er een activiteit buiten deze tijden (avond of weekend) wordt georganiseerd of dat ruimtes 

worden verhuurd aan derden. Voor deze momenten moet het gebouw worden geopend en 

afgesloten, de ruimtes naar wens ingericht worden, (geluids)apparatuur gecheckt, koffie en thee 

verzorgd. Hiervoor zijn we een poule aan het samenstellen van een paar mensen die dit op afroep en 

in onderling overleg bij toerbeurt kunnen doen. 

Je moet als facilitair ondersteuner zelfstandig kunnen werken en oplossingsgericht zijn. Je hebt bij 

voorkeur een achtergrond op het vlak van hotelschool, catering, o.i.d. 

 

Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden?  
Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde voor Viore, maar we streven ernaar je ook iets terug te 
geven. We bieden je vrijwilligerswerk in een informele, warme en collegiale sfeer. Je wordt 
betrokken bij onze jaarlijkse teamuitjes en vieringen.   
Afspraken over taken en werktijden worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst en een 
gedragscode. De vrijwilligerscoördinator voert met iedere vrijwilliger een jaarlijks evaluatie-
/voortgangsgesprek.  
 

Tijdsbesteding:  

Je bent in ieder geval 1 dagdeel per week beschikbaar.  

 

Interesse? Neem contact op met de coördinator van de vrijwilligers, Corrie Gramser  

(coordinatorvrijwilligers@viore.org, tel 035-6853532).  
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