
 
Dé ontmoetingsplaats voor mensen die leven met en na kanker 

 

Vacature (vrijwillig) 
Gastvrouw of Gastheer 

 
Het Toon Hermans Huis Arnhem is dé ontmoetingsplaats voor mensen die leven met en na 

kanker. Ons inloophuis kan niet bestaan zonder de inzet van onze vrijwilligers, daar zijn we trots 

op! Om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen zijn wij op zoek naar nieuwe krachten. 

Gastvrouwen en/of -heren om ons vrijwilligersteam te versterken. 

 

Het Toon Hermans Huis Arnhem? 

Wie het THHA binnenstapt ervaart de warme en gastvrije sfeer in een informele omgeving. 

Wij bieden extra ondersteuning, een plek waar iedereen zich welkom voelt, waar persoonlijke 

aandacht centraal staat. Hierbij werken we nauw samen met andere behandelaars en 

instellingen in de (para)medische zorg en professionele psychosociale zorg. 

 

Bij ons kunnen mensen tot rust komen of juist weer een activiteit oppakken. Wij voorzien in 

de behoefte aan ondersteuning door het organiseren van workshops, activiteiten en 

themabijeenkomsten. 

 

Toon Hermans Huis Arnhem is een stichting. Een betrokken bestuur, coördinatoren en 

deskundige vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor onze bezoekers. 

 

Wat ga je doen? 

Het uitgangspunt van ons inloophuis is dat niets moet, maar veel kan en vrij toegankelijk 

voor iedereen uit Arnhem en omgeving die met kanker te maken heeft of heeft gehad. 

 

Als gastvrouw/-heer ontvang je als eerste de gasten, je bent het gezicht van het huis. Onder 

het genot van een kop koffie of thee ga je in gesprek en bied je een luisterend oor. Je maakt 

de gasten wegwijs en geeft informatie over de activiteiten en mogelijkheden in het huis. 

 

Wat ga je doen? 

- Gastvrij ontvangen van de bezoekers; 

- Informeren over de activiteiten en mogelijkheden in het huis; 

- Verzorgen van koffie/thee; 

- Beantwoorden van de telefoon; 

- Doen van licht administratief werk zoals bijvoorbeeld het bijhouden van het logboek of 

het maken van telefoonnotities, etc.; 

- Geven van ondersteuning bij activiteiten en themabijeenkomsten; 

− Het doen van licht huishoudelijk werk 

 



Wat vragen wij van jou? 

− Affiniteit met de doelgroep; 

− Empathisch vermogen; 

− Samenwerken met anderen; 

− Beschikbaarheid van minimaal 1 dagdeel per week; 

− Flexibiliteit om mee te werken aan een evenement; 

− Bereidheid om te willen blijven leren. Deelname aan workshops, 

deskundigheidsbevorderingen, intervisiegesprekken (2x per jaar) 

 

Wat maakt het werk de moeite waard voor jou als vrijwilliger? 

In een maatschappelijk relevante, uitdagende en mooie werkomgeving kun jij je steentje 

bijdragen aan het welzijn van de ander. Een goed gesprek, een luisterend oor of een 

steunende schouder bieden... het doet er echt toe. 

 

Voel jij je aangesproken en heb je interesse? Leuk!  

Neem contact op met onze coördinator Hanneke van Woerden, dit kan via 

info@thharnhem.nl of telefonisch op 026-2133196. Zij maakt graag eerst kennis met je. Is er 

een wederzijdse klik dan kan er een vervolg komen en worden verdere afspraken in 

gezamenlijk overleg gemaakt. 

 

Wil je eerst een keer sfeer proeven? Dat kan ook en kom dan gewoon een keer binnen en 

ervaar de informele omgeving. Tot binnenkort! 
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