PISA zoekt vrijwillige gastvrouwen/-heren!

PISA heeft weer ruimte voor nieuwe gastvrouwen en –heren. Wil jij je –na een gedegen opleidinginzetten voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, kom dan ons team versterken. In
verband met de samenstelling van ons team, zijn wij met nadruk ook op zoek naar heren en jongeren
die deze mooie, vrijwillige functie willen bekleden!

Inhoud van de functie:
Bieden van laagdrempelige psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker, hun naasten
en nabestaanden middels het bieden van een luisterend oor. Waar gewenst informatie verschaffen
over de activiteiten binnen het inloophuis. Bezoekers ontvangen en voorlichting over het huis geven
bij activiteiten als themabijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, open dagen,
verwendagen of informatiemarkten.
Wat vragen wij van onze vrijwilligers?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betrokkenheid bij en respect voor de bezoeker en diens privacy
Goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden
Op juiste wijze kunnen omgaan met afstand en nabijheid, grenzen kunnen hanteren
Zowel individueel als in teamverband kunnen werken, een actieve, meedenkende
opstelling en gevoel voor humor
Basale kennis hebben van kanker, behandelmethoden en proces van verwerking
Voldoende stabiliteit en/of verwerking van eigen ingrijpende levenservaringen
Kunnen omgaan met het geven en ontvangen van feedback, in staat tot zelfreflectie
Gezien de samenstelling van ons team worden mannen en jonge(re) mensen met extra
veel enthousiasme begroet
Taken van de gastvrouw/gastheer
Draagt zorg voor een huiselijke sfeer, zorgt voor koffie/thee, een gastvrij welkom

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biedt de bezoekers een luisterend oor
Verstrekt desgewenst informatie over activiteiten en/of verwijst door naar instanties
Is bereid tot het verrichten van lichte huishoudelijke werkzaamheden (huishoudelijke
hulp aanwezig)
Biedt ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van georganiseerde
activiteiten/themabijeenkomsten e.d.
Inzetbaarheid van de gastvouw/gastheer
Bereid zijn om minimaal 1 dagdeel (en liefst 2) per week in wisselende diensten van 4,5
uur aanwezig te zijn, soms ook in de avond en in het weekend
Bereid zijn om ook ingezet te worden op andere locaties zoals Enkhuizen en het
Dijklander Ziekenhuis
Flexibel zijn in het doen van een extra dienst en inzetbaar zijn voor andersoortige
werkzaamheden, bijv. voorlichting, infomarkten, lotgenotenbijeenkomsten, etc.
Na een proefperiode van 2 maanden minimaal een jaar werkzaam blijven

Deskundigheidsbevordering
De vrijwilliger is verplicht de 3-daagse IPSO Basistraining te volgen en deel te nemen aan interne
begeleiding, intervisie en overleg, als ook aan reguliere (bij)scholing en andere
medewerkersbijeenkomsten.
Overig
Ervaringsdeskundigen kunnen voor het uitoefenen van deze functie een toegevoegde waarde
hebben, mits voldoende mate van verwerking van eigen ingrijpende gebeurtenissen heeft
plaatsgevonden. Overigens zijn basale computervaardigheden vereist.
Wat wij bieden
•
•
•
•
•

Een leerzame, inspirerende en voldoening schenkende werkomgeving
Een enthousiast en betrokken team van collega’s
Gedegen voorbereiding op dit werk middels de basistraining, structurele ondersteuning
op de werkvloer en regelmatige bijscholingen
WA verzekering
Vergoeding van gemaakte reiskosten tot een actieradius van 20 km.

Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar Wiek Luza,
wiekluza@inloophuispisa.nl

