Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker. Binnen Viore is een groep enthousiaste
vrijwilligers actief. In ons centrum kom je in contact met mensen in een heel kwetsbare periode in
hun leven. Lief en leed komt op tafel. Er wordt soms gehuild, maar ook gelachen!
Wij zoeken op dit moment:

GASTVROUW/-HEER voor tijdens openingstijden (VRIJWILLIGERS-VACATURE)
Functieomschrijving:
Gastvrouwen/-heren ontvangen bezoekers, zorgen voor een warm welkom en verrichten kleine
huishoudelijke hand-en spandiensten. Je zorgt voor de eerste opvang van onze bezoekers, bent voor
hen een luisterend oor. Bij het warme welkom hoort het verzorgen van koffie/ thee/ soep. Je bent
als eerste in contact met nieuwe bezoekers, vangt ze op, leidt ze rond in ons gebouw en vertelt over
het programma van Viore. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor dat het er netjes en huiselijk
uitziet.
Op dit moment zoeken we zowel vrijwilligers die op een vast dagdeel willen werken als vrijwilligers
die plaats willen nemen in de flexpoule. Op termijn kan iemand uit de flexpoule indien gewenst
doorstromen naar een vaste ochtend of middag.
Wij vragen:
Het is essentieel dat je goed kan luisteren zonder zelf 'in te vullen', dat je betrokken bent en te allen
tijde de bezoeker en diens behoefte centraal stelt. Gevoel voor humor, het vermogen om te
improviseren en een praktische instelling worden zeer gewaardeerd. Zelfstandig werken is belangrijk,
maar ook samenwerken.
Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden:
Viore biedt je vrijwilligerswerk in een informele, warme en collegiale sfeer. Je wordt zorgvuldig
ingewerkt (zie onder). Afspraken over taken en werktijden worden vastgelegd in een
vrijwilligersovereenkomst en een gedragscode. Je wordt betrokken bij onze jaarlijkse teamuitjes en
vieringen.
Inwerkmethode en begeleiding:
Na een kennismakingsgesprek draai je eerst een paar keer boventallig mee en krijg je uitleg van een
ervaren gastheer of -vrouw.
Je krijgt een basistraining die specifiek gericht is op het werken in een centrum als Viore. Daarnaast
neem je gemiddeld eens per twee á drie maanden deel aan intervisie / werkoverleg /
verdiepingstraining. De vrijwilligerscoördinator voert met iedere vrijwilliger een jaarlijks evaluatie/voortgangsgesprek.
Werktijden:
In overleg. We vragen de gastheren en -vrouwen om zich een dagdeel per week beschikbaar te
stellen. Op dit moment zoeken we zowel vrijwilligers die op een vast dagdeel willen werken als
vrijwilligers die plaats willen nemen in de flexpoule. Op termijn kan iemand uit de flexpoule indien
gewenst bij vertrek van een vaste vrijwilliger doorstromen naar een vaste ochtend of middag.
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Wie zijn wij?
Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker (kanker hebben (gehad) of naaste of
nabestaande zijn). Viore is op alle werkdagen tussen 10 en 16 uur open voor een praatje, een
luisterend oor of kopje koffie. Ook organiseren we tal van activiteiten, zoals lezingen, creatieve
workshops, pilatus, gespreksgroepen, yoga, wandelen o.l.v. een gids etc.
Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld het
hervinden van balans, kanker binnen het gezin en zingeving en kanker.
Interesse?
Neem contact op met de coördinator van de vrijwilligers, Corrie Gramser
(CV@viore.org, tel 035-6853532).
- Hilversum, augustus 2020 -
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