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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:  

 

GIDS VOOR 1-OP-1 GESPREKKEN (VRIJWILLIGERS-VACATURE) 
 

Functieomschrijving: 

Aan Viore is een groot aantal deskundigen verbonden. Sommigen daarvan, de gidsen, voeren 

individuele gesprekken met bezoekers. Zij bieden psychosociale ondersteuning. Onze gidsen zijn ook 

goed op de hoogte van de sociale kaart in de regio. Zij kunnen bezoekers informeren over en de weg 

wijzen naar mogelijkheden binnen en buiten Viore. Bij Viore wordt geen behandeling gegeven; de 

gidsen denken met de bezoekers mee en helpen hen op weg, ter ondersteuning en als stimulans. 

 

Wij vragen: 

Bij Viore kom je in contact met mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven. Als gids ben je 

in staat om een bezoeker echte aandacht te geven, in contact te treden, te luisteren zonder ‘zelf in te 

vullen’ en stil te staan bij de vraag die er speelt. Op grond van je ervaring en opleiding ben je bekend 

met de verschillende technieken uit de communicatie-psychologie. Kennis van de sociale kaart en 

ervaring met psycho-oncologische zorg strekt tot aanbeveling. Je moet zelfstandig kunnen werken.  

 

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. 

 

Inwerkmethode en begeleiding:  

Je wordt bekend gemaakt met de mogelijkheden binnen Viore en krijgt een buddy (ervaren gids) 

toegewezen bij wie je met inhoudelijke vragen terecht kunt. Er zijn mogelijkheden om je verder te 

ontwikkelen via intervisie, verdiepende trainingen en teambuildingsdagen. De 

vrijwilligerscoördinator voert met iedere vrijwilliger een jaarlijks evaluatie-/voortgangsgesprek.  

 

Werktijden: 

We vragen de gidsen om zich een dagdeel per week beschikbaar te stellen. Afspraken over taken en 

werktijden worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst en een gedragscode. 

Als er door een bezoeker een aanvraag is gedaan voor een gidsgesprek, wordt de gids benaderd die 

met zijn/haar achtergrond het beste aansluit bij de vraag. De gids maakt zelf een afspraak binnen de 

openingstijden van Viore. 

 

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. 
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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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