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Leiden: vacature vrijwilliger Nabestaandencafé
30-11-2018
Vacature (onbezoldigd) GASTHEER/-VROUW NABESTAANDENCAFÉ LEIDEN
Het nabestaandencafé Leiden is een ontmoetingsplek voor mensen die een naaste hebben verloren. Tijdens de
themabijeenkomsten, die iedere zes weken op een zondagmiddag worden gehouden, staat een warme veilige
sfeer centraal. Onder begeleiding van de gastheer/-vrouw en een deskundig gastspreker wordt er naast inzicht
en informatie ruim de gelegenheid geboden voor het uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten. De
bijeenkomsten worden ondersteund door een poule van vrijwilligers. De organisatie en het jaarprogramma
komen tot stand door samenwerking van begraafplaats Rhijnhof, Humanitas Rijnland, Hospice Issoria, GGZ
Rivierduinen en Radius.
I.v.m. het vertrek van onze huidige gastheer zijn we op zoek naar een enthousiaste, betrokken vrijwilliger, die
als gastheer/ -vrouw met een open oor en oog voor mensen in rouw een passende sfeer kan creëren en bewaren
met ruimte voor kwetsbaarheid, die met of zonder gastspreker de bijeenkomsten kan voorbereiden en het
prettig vindt samen te werken met een team van vrijwilligers.
Je rol:
- Invullen van het programma voor elk café in overleg met de gastspreker;
- Inroosteren van vrijwilligers en hen vooraf informeren over hun rol in het komend café;
- Openen/sluiten, creëren en handhaven veilige sfeer, uitvoeren ritueel, toelichten programma;
- Met de gastspreker bezoekers uitnodigen hun ervaring te delen en begeleiden groepsgesprek;
- Na afloop van elk café evalueren met de vrijwilligers en terugkoppelen aan gastspreker;
- Aanspreekpunt voor vrijwilligers, bezoekers, belangstellenden.
Het nabestaandencafé vraagt:
- Inzetbaarheid op negen zondagmiddagen per jaar, op dagdelen daarnaast ter voorbereiding hierop en
deelname aan stuurgroepvergaderingen (3x /jaar);
- Ervaring/deskundigheid op het gebied van rouw;
- Ervaring/deskundigheid in het begeleiden van (kwetsbare) groepen
- Creativiteit in het vormgeven van de bijeenkomsten;
- Gerichtheid op samenwerking met anderen.
Het nabestaandencafé biedt:
- Gedreven, deskundige en betrokken (samen)werkomgeving;
- Direct zicht op resultaat van de inspanningen door de reacties van de bezoekers;
- Aansluiting op een breed netwerk van betrokken professionele instanties en personen;
- Persoonlijke groei en gerichte ontwikkeling door training en feedback.
Interesse?

Graag persoonlijk contact? De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch te
bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 – 4444 000. U kunt ons ook mailen via
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl

Neem dan contact op met Marjan de Jonge via 071 5141720 of info@nabestaandencafeleiden.nl. Voor meer
informatie kun je kijken op onze website www.nabestaandencafeleiden.nl

Graag persoonlijk contact? De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch te
bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 – 4444 000. U kunt ons ook mailen via
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl

