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Gastvrouw/-heer Breincafé Camino
Welzijn Vianen is een brede welzijnsstichting te midden van de Viaanse samenleving en stelt
inwoners in staat hier actief aan deel te nemen. Ruim 140 vrijwilligers, ondersteund door een klein
team van beroepskrachten, vormen de motor van de organisatie.
Belangrijke pijlers van Welzijn Vianen zijn, Mantelzorgondersteuning, Wijkwinkel, Vervoer,
Buurtbemiddeling, Welzijn coaching en ( ouderen ) activiteiten.
Breincafé Camino is een inloop voor mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie.
Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste gastvrouwen/heren, die het een uitdaging vinden om
hier hun steentje aan bij te dragen.
Doel van de functie
Samen met de bezoekers het programma en activiteiten bepalen, zodat zij zich betrokken, gezien en
gehoord voelen.
Plaats in de organisatie
Vrijwilligers krijgen ondersteuning en werken onder verantwoordelijkheid van de coördinator van het
Breincafé.
Taken en verantwoordelijkheden
Afhankelijk van de activiteit zijn er een aantal terugkerende taken:
• Zorgt voor een gezellige sfeer met koffie/thee/koekje
• Geeft aandacht, de communicatie is afgestemd op de beleving van de bezoeker
• Bedenkt gezamenlijk activiteiten en bespreekt deze met de bezoekers
• Draagt zorg voor een goede en veilige omgeving waarin de activiteiten kunnen plaatsvinden
• Is kostenbewust bij het organiseren en uitvoeren van de activiteiten
Wat vragen we
• Heeft affiniteit met de doelgroep dementie
• Kan goed luisteren en rustig en geduldig communiceren
• Heeft belangstelling voor de belevingswereld van onze bezoekers
• Is initiatiefrijk en vindt het een uitdaging om mee te denken over het programma
• Is in staat om activiteiten zelfstandig uit te voeren: heeft eigenaarschap
• Kan samen werken met andere gastvrouwen /heren

•
•

Is bereid om zich te verdiepen in de problematiek en staat open om een scholing te doen
Gaat respectvol met de bezoekers om

Tijdsinvestering
Wij vragen een tijdsinvestering van één of twee dagdelen ( 3 uur) per week .De inloop is in de
Prenter en zal elke maandagochtend van 10-12 uur, en op woensdagmiddag van 13:30 –16:30 zijn.
Op maandag drinken we koffie, en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Op woensdag
wordt er een activiteit gedaan.
Wat bieden we
Welzijn Vianen staat in het hart van de Viaanse samenleving en is een mooie organisatie om voor te
werken. Wij zetten ons er voor in, onze vrijwilligers zo in te zetten dat ze zich kunnen blijven
ontwikkelen en hebben een actueel vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligers worden geïntroduceerd in de organisatie en krijgen een goede begeleiding. Daarnaast is
er een collectieve verzekering voor vrijwilligers, m.b.t. aansprakelijkheid, rechtsbijstand en
ongevallenschade.
Belangstelling?
Voor informatie over de functie bel je naar de coördinator van het Breincafe, Petra de Vries 0611105916, of mail naar p.devries@welzijnvianen.nl
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