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De stichting NAH-Vraagwijzer is hét ‘loket’ waar je als NAH-zorgvrager terecht kunt voor advies en 

informatie over de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven. Het doel is het 
oplossingsgericht meedenken, informatie verstrekken, ondersteuning/begeleiding op maat en 
advies geven over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-getroffene en zijn/haar 
naasten in het dagelijkse leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn 
en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffene. 
 

 
NAH-Vraagwijzer is per direct op zoek naar: 

 

“Contactpersoon” 
vrijwilliger voor NAH-activiteiten in Leerdam 

 
 

NAH-Vraagwijzer organiseert in Leerdam de volgende activiteiten voor NAH-getroffenen en hun 
naasten: 

 

• Lotgenotenbi jeenkomst voor  NAH-getroffenen  
1x in de 2 weken op dinsdagmiddag 

• Lotgenotenbi jeenkomst voor  mantelzorgers van NAH-getroffenen  
4x in de maand op dinsdagmiddag 

• Themabijeenkomst 
Twee keer per jaar op zaterdagmiddag (maart en september) 

 
Profiel  contactpersoon: 
- Je bent een NAH-ervaringsdeskundige als getroffene, mantelzorger of je hebt aantoonbare 

affiniteit met de doelgroep 

- Je bent in staat zijn om (over de eigen situatie heen) te kijken naar het collectief belang 

- Je kunt jouw eigen ervaringen overstijgen en ervaringskennis gedoseerd inbrengen 

- Je bent in staat jouw eigen grenzen aan te geven 

- Je bent betrokken, maar met voldoende afstand 

- Je kunt anderen op een bevlogen en respectvolle manier overtuigen 
- Je bent het visitekaartje voor de stichting NAH-Vraagwijzer in de regio 

- Je bent in je element als teamlid en collega-vrijwilliger 

- Je staat open voor bijscholing 

- Beschikbaarheid ia afhankelijk van de inzet c.q. activiteiten 
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Werkzaamheden contactpersoon: 

- Je bent het aanspreekpunt voor de NAH-activiteiten in Leerdam 

- Je bouwt en onderhoudt een netwerk op het gebied van NAH 

- Je ondersteunt en begeleidt de vrijwilligers in Leerdam 

- Je bent verantwoordelijk voor het lokale budget/subsidie 
- Je bezoekt bijeenkomsten waarbij NAH op de agenda staat 

- Je verstrekt informatie over de Stichting NAH-vraagwijzer. 
 

Heb je interesse in deze leuke en uitdagende functie als vrijwilliger, of wil je meer informatie? Laat 
het ons weten en stuur geheel vrijblijvend een e-mail naar info@nahvraagwijzer.nl. 


