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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: 

 

“gastvrouw/-heer” 

vrijwilliger voor NAH-activiteiten in Vianen 
 
 

NAH-Vraagwijzer organiseert in Vianen 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  

Drie keer per jaar  

Werkzaamheden gastvrouw/-heer: 

- Tijdens de lotgenotenbijeenkomst bezoekers ontvangen, nieuwe bezoekers begeleiden en 
koffie/thee verzorgen 

- Informeert zo nodig de bezoeker over NAH-activiteiten van de stichting NAH-vraagwijzer 

- Registreert de bezoeker, int de eigen bijdrage  en rekent periodiek af met de NAH-

coördinator 
- Communiceren PR-afdeling m.b.t. verzorgen van publiciteit/persberichten/uitnodigingen  

 
Werkzaamheden gastvrouw/-heer themabijeenkomst: 

- Zelfde werkzaamheden als voor de gastvrouw/-heer van de lotgenotenbijeenkomst 

- Jaarlijks organiseren/voorbereiden/begeleiden van de themabijeenkomsten 
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Wij  verwachten van jou: 

- Tijd: voor de lotgenotenbijeenkomst maandelijks ± 6 uur, voor de mantelzorgersbijeenkomst 
± 5 uur per bijeenkomst en/of voor de themabijeenkomst ± 5 uur per bijeenkomst. 

- Aandacht en een luisterend oor 

- Een positieve instelling 
- Affiniteit met niet-aangeboren hersenletsel 

 
Dit mag je van ons verwachten: 

- Persoonlijke begeleiding NAH-coördinator (altijd iemand om op terug te vallen) 
- Boeiende bijeenkomsten 

- Verrijkende werkomgeving 

- Persoonlijke groei en ontwikkeling 

- Zelfstandige functie waarin je je optimaal kan ontplooien 

- Maatschappelijk zinvol werk 

- Collegiaal betrokken en enthousiast team van vrijwilligers 
- Cursussen/trainingen en een (eventuele) reiskostenvergoeding 

 

 
Wil jij meer weten over de functie van gastvrouw/-heer bij onze activiteiten? Kom gerust een keer 

langs tijdens een lotgenotenbijeenkomst of neem contact op met Lies Bonsang, NAH-coördinator: 
telefonisch 06-15091924 of stuur een e-mail naar info@nahvraagwijzer.nl. 

 
 


