
Vrijwilligers gezocht voor  Verblijfsruimte De Stee  

in het Oncologie Centrum van het UMCG 
 
Het  vrijwilligerswerk binnen het UMCG wordt gecoördineerd door Vrijwilligers & Vrienden UMCG. De 

vrijwilligers benadrukken het gezonde in de patiënt en proberen door hun activiteiten de patiënt uit de sfeer van 

het ziekenhuis te halen en een verbinding met de "buitenwereld" te geven. Zo kunnen de zorgen en de angsten 

die aan een ziekenhuisopname  of –bezoek verbonden zijn tijdelijk naar de achtergrond worden gedrongen. Dit 

heeft een belangrijke positieve invloed op het welbevinden van de patiënt. 

 

 
  

Verblijfsruimte De Stee 
In de verblijfsruimte worden oncologische patiënten ontvangen, die bijvoorbeeld langer moeten wachten op een 

onderzoek of gesprek dat die dag moet plaatsvinden, of op de start van een chemokuur. Ook verblijven er 

patiënten die twee keer op een dag bestraald worden, waarbij vaak vijf tot zes uur overbrugd moet worden. In de 

verblijfsruimte ligt de nadruk op ontspanning en sfeer; de ruimte straalt warmte en geborgenheid uit. Vrijwilligers 

zijn aanwezig om de rol van gastvrouw/-heer te vervullen. Ook kunnen zij patiënten begeleiden naar en van 

andere ruimtes, zoals de afdeling Radiotherapie. 

 

Functiebeschrijving  

 U zorgt voor een hartelijke ontvangst van 

patiënten en begeleiders 

 U neemt bij vragen van de patiënt contact op 

met betreffende afdelingen 

 U zorgt dat de benodigde materialen aangevuld 

blijven 

 U begeleidt patiënten naar de juiste plaats in de 

Stee en geeft uitleg over de mogelijkheden 

(internet, ruststoelen, eten en drinken) 

 

 U maakt zo nodig een praatje met de patiënt of 

biedt een ‘luisterend oor’ 

 U draagt zorg voor het aanbieden van iets te eten 

en te drinken 

 U assisteert en begeleidt de patiënten naar 

andere afdelingen 

 U draagt zorg voor een schone en verzorgde 

pantry 

 U verzorgt kranten, tijdschriften en zorgt dat de 

Stee netjes en opgeruimd is 

 

Wat vragen wij Wat bieden wij 



 U bent minimaal 21 jaar, niet studerend 

 U beheerst de Nederlandse taal goed in woord 

en geschrift 

 U bent tenminste beschikbaar voor zes maanden 

 U heeft affiniteit met de zorg 

 U heeft affiniteit met vrijwilligerswerk en dit is 

voor u een bewuste keuze 

 U heeft een klantgerichte en empathische 

houding naar patiënten, zorgverleners en 

bezoekers van de Stee 

 U beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden 

 U bent representatief 

 U kunt solistisch en zelfstandig werken 

 U bent minimaal één dagdeel per week 

beschikbaar 

 

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. 

Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming 

tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat 

u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het 

UMCG de vaccinatie. 

 U wordt geschoold en getraind op specifieke 

vaardigheden. Ook heeft u de mogelijkheid om 

elke jaar een reanimatietraining te volgen. 

 Jaarlijks een feest voor alle vrijwilligers 

 Jaarlijks een uitje of etentje met de eigen groep.  

 Een tegemoetkoming in de reiskosten 

 U kunt lid worden van de personeelsvereniging 

van het UMCG.  

 U kunt tegen gereduceerd tarief eten in de 

personeels-restaurants. U mag ook een introducé 

meenemen.  

 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: 

Vrijwilligers & Vrienden UMCG, (050) 361 3557  

 

 

Op deze website  vindt u de Vrijwilligersgids. Hier leest u meer over 

vrijwilligerswerk bij Vrijwilligers & Vrienden UMCG  

U kunt ons ook volgen op social media. 

 

Solliciteren 

Bent u geïnteresseerd in deze vacature en voldoet u aan de genoemde criteria? Vul dan het inschrijfformulier in via 

onze website en stuur deze samen met uw cv naar vrijwilligersenvrienden@umcg.nl . We nemen dan zo spoedig 

mogelijk contact met u op. 
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