
   
Gastheer of gastvrouw bij het PISA-huis 
 

Het PISA-huis, op de Draafsingel 59 in Hoorn, is een warm huis voor mensen met kanker, hun 

naasten en  nabestaanden. PISA bestaat 12 jaar en heeft een regionale functie voor West-

Friesland. De meeste activiteiten zijn in het Inloophuis zelf, maar we zijn ook actief in Enkhuizen 

en het Dijklander Ziekenhuis.  

Onze bezoekers komen voor “één op één-”gesprekken of voor activiteiten zoals massage, 

lotgenotencontact, themabijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, open dagen, 

verwendagen of informatiemarkten.  

 

Als gastheer of gastvrouw bij het PISA-huis bied je 

laagdrempelige psychosociale ondersteuning aan 

mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden 

middels “een luisterend oor”.  

Gastheer Jos (rechts, tijdens de Herensociëteit): 

“De gesprekken die dan voorbij komen zijn heel 

divers en kunnen alle kanten op gaan. Van intens 

verdriet en rouw tot de leukste grap en grol.” 

 

Wat ga je doen? 

Je zorgt voor een huiselijke sfeer binnen de villa, zorgt voor koffie/thee, een gastvrij welkom en 

een luisterend oor. Je toont betrokkenheid en respect voor de bezoeker en diens privacy.  

Je bent bereid om lichte huishoudelijke werkzaamheden (huishoudelijke hulp aanwezig) te 

verrichten en ondersteuning te bieden bij de voorbereiding en uitvoering van georganiseerde 

activiteiten/themabijeenkomsten e.d. 

 

Wat houdt het in? 

• Als vrijwilliger ben je meestal 2 tot 4 dagdelen per 

maand in wisselende diensten van 4,5 uur aanwezig. 

• In overleg kun je je inzetten op andere locaties, vb in 

Enkhuizen of het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. 

• Soms doe je andersoortige werkzaamheden, bijv. 

een voorlichting, infomarkten, lotgenoten-

bijeenkomsten, etc. 

• Je neemt de telefoon op, houdt op de laptop de 

administratie bij en verstuurt soms een mail of 

whatsapp-bericht. 

 

Kom je ons team versterken? 

Je kunt eerst 2 maanden meedraaien en kijken of het wat is, waarna je de 3-daagse IPSO-

training gaat doen. Daar leer je meer over rouw en gesprekstechnieken.  

Neem voor een kennismaking contact op met de Coördinator Susanne Dekkers, 0229-758531, 

administratie@inloophuispisa.nl. Tot ziens in ons warme huis! 
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