
 

 

Vacature diverse Begeleiders Gespreksgroepen 

Inloophuis Pisa aan de Draafsingel 59 in Hoorn is een warm huis voor mensen met 
kanker, hun naasten en nabestaanden. Pisa heeft een regionale functie voor West-
Friesland. Het zwaartepunt van de activiteiten is het Inloophuis zelf, maar we zijn ook 
actief op locaties in Enkhuizen en het Dijklander Ziekenhuis. Pisa is open over kanker 
en biedt activiteiten afgestemd op de behoeften van bezoekers. Pisa wordt bestuurd 
door een onafhankelijk bestuur en haalt haar inkomsten uit fondsen, subsidies, 
donaties, giften, schenkingen en sponsoring. 
 
Begeleiders gespreksgroepen gezocht 
Heb jij tijd en wil jij je als vrijwilliger inzetten voor mensen met kanker, hun naasten en 
nabestaanden? Kom dan ons team versterken als gespreksleider. We zoeken 
deskundige mensen met verschillende culturele achtergronden, man, vrouw, jong en 
oud. 
 
Wat ga je doen? 
Als begeleider van gespreksgroepen geef je deskundige begeleiding bij de processen 
horend bij kanker, rouw en verlies. Je organiseert en leidt deze groepen samen met 
een andere vrijwillige medewerker. Bij Pisa hebben we onder andere groepen voor 
mensen die leven met uitzaaiingen, hun partners, nabestaanden maar ook Kindertijd 
(voor kinderen in de basisschoolleeftijd) en Chill@Pisa voor middelbare scholieren. 
Betrokkenheid bij en respect voor onze bezoeker vinden wij zeer belangrijk.  
Na een gedegen inwerkperiode wordt er van jou verwacht dat je gemiddeld 2 x per 
maand een groep begeleid en dat je bij het maandelijkse medewerkers-overleg 
aanwezig bent en participeert in een intervisiegroep. 
 
Wat vragen wij? 

o Je hebt algemene coaching skills. 
o Je hebt specifieke kennis en ervaring met processen rond kanker, rouw en 

verlies. 
o Je bent een ervaren gespreksleider. 
o Je kunt zelfstandig maar ook in (klein) teamverband werken en anderen 

coachen in hun rol. 
o Je bent flexibel, hebt een actieve, meedenkende opstelling en gevoel voor 

humor 

Wat bieden wij?  

o Een leerzame, inspirerende en voldoening schenkende werkomgeving 
o Een enthousiast en betrokken team van vrijwillige medewerkers 
o Een uitgebreide inwerkperiode en relevante voorbereiding met de IPSO basis 

training en structurele ondersteuning  
o WA-verzekering en reiskostenvergoeding tot een actieradius van 20 km. 

Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar onze coördinator 
Mevrouw Susanne Dekkers, via susannedekkers@inloophuispisa.nl 
 
Bezoekadres: Draafsingel 59, 1623 LC  Hoorn. Tel: 0229-758531 


