Profiel gastvrouw/heer Toon Hermans Salon Barneveld
Gastvrouwen en heren
De Toon Hermans Salon Barneveld biedt een ontmoetingsplek voor (ex-)
kankerpatiënten en hun naasten. Onze gasten kunnen hier terecht voor
emotionele steun, praktische informatie en lotgenotencontact.
In de salon worden inloop-, themamiddagen, ontspannende en creatieve activiteiten
georganiseerd, onder meer schilderen en boetseren.
Als gastvrouw/heer in deze onbetaalde vrijwilligersfunctie kom je in de salon in contact
met mensen in een kwetsbare periode van hun leven. Het is essentieel dat je goed kunt
luisteren, zonder ‘zelf in te vullen’.
Gastvrouwen en gastheren zijn in de Toon Hermans Salon het eerste aanspreekpunt voor
onze gasten. Je draagt zorg voor een warm ontvangst en een luisterend oor. Dit vraagt om
een open houding van gastvrijheid, aandacht, respect en betrokkenheid. Het verhaal en de
behoefte van de gasten staan centraal.
Gevraagd wordt dat je, zowel zelfstandig kunt werken als samenwerken met collega’s
onder verantwoordelijkheid van de coördinator.
Vaardigheden
Heb je interesse in de functie van gastvrouw/heer dan vragen we je om de volgende
vaardigheden:
• Affiniteit met de doelgroep
• Empathisch vermogen
• Integer en zorgvuldig zijn
• Goed kunnen luisteren, doorvragen met aandacht en samenvatten
• Een gesprek kunnen voeren afgestemd op de wensen van de gast, zonder in te
vullen en met oplossingen te komen
• Kunnen signaleren
• Grenzen aangeven
• Gesprek kunnen afronden
• Om kunnen gaan met je eigen kwetsbaarheid en verdriet.
Inzet
Van de gastvrouwen/heren verwachten wij:
• Tenminste twee tot drie dagdelen per maand beschikbaar
• Flexibel inzetbaar
• Bereidheid tot het volgen van een driedaagse basisopleiding en het volgen van
regelmatige na- en bijscholing
• Het bijwonen van het maandelijkse overleg en driemaal per jaar intervisie.
Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Zinvol en gevarieerd werk
Prettige werkomgeving met collega’s
Ruimte voor eigen interesses en aandachtsgebieden
Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
Een vrijwilligerscontract
Een WA-verzekering en ongevallen verzekering tijdens je werkzaamheden in de
Toon Hermans Salon Barneveld.

