Informatie functie
gastvrouwen en gastheren
Ons hospice:
In ons hospice is er alle ruimte om jezelf te mogen zijn en wij vinden het belangrijk dat onze gasten
zich thuis voelen.
Werkzaamheden:
Onze gastvrouw/-heer biedt samen met de verpleegkundigen en/of verzorgende ondersteuning in
de dagelijkse zorg aan onze gasten. Je draagt zorg voor de huiselijke sfeer en hebt als gastvrouw/heer begeleidende, verzorgende, licht huishoudelijke en algemene taken:
Begeleidende taken
o ‘Er zijn’ voor de gast en diens naasten in houding, maar ook in hulp door het uitvoeren van
gewenste activiteiten.
o Luisterende houding aannemen, inleven in de situatie. Oog hebben voor de fase van
rouwprocessen waarin de gast en diens naasten zich bevinden en daar in overleg met de
verpleegkundige de begeleiding op afstemmen.
o Ontspanningsactiviteiten aanbieden zoals b.v.: spelletjes, voorlezen, muziek luisteren,
handenarbeid etc.
o Oog hebben voor de fase van het rouwproces en daar de begeleiding op af- stemmen voor de
naasten.
o Naasten begeleiden en opvangen na het overlijden van de gast.
o Ontvangst, begeleiding en op gemak stellen van bezoek.
Verzorgende taken
o Koffie / thee zetten en aanbieden aan de gasten, bezoek en medewerkers.
o Serveren van maaltijden.
o De gasten helpen bij eten en drinken.
Licht huishoudelijke taken
o Netjes houden” van de huiskamer en hal.
o Vaatwasser in -/ uitruimen en pantry opruimen
o Licht huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren zoals: planten en bloemen verzorgen en het
verzorgen van het wasgoed in de huiskamer.
Algemene taken:
o Zorgdragen voor een goede mondelinge en schriftelijke overdracht en afstemming van de
werkzaamheden met verpleegkundigen en vrijwilligers aan het begin en einde van de diensten.
o Overige administratieve taken en kunnen omgaan met de computer
o Wij vragen van jou;
o Je kunt ‘er zijn’ voor en goed afstemmen op emoties en behoefte van onze gast en diens
naasten. Je hebt een goed inlevingsvermogen.
o Je hebt doorzettings- en relativeringsvermogen, bent eerlijk, kunt samenwerken en overleggen
en je komt afspraken na.
o Je bent stressbestendig, zelfstandig, flexibel, en bereid om van anderen te leren en staat open
voor feedback.
o Je houdt je aan de geldende hygiëne voorschriften.
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o Je hebt respect voor en kan omgaan met andere normen, waarden, leefwijze, overtuigingen,
geaardheid dan die van zichzelf.
o Je kunt enige lichamelijke belasting aan
o Je bent evenwichtig, kan omgaan met verdriet, pijn en lijden van terminale mensen en hun
naasten.
o je hebt je eigen verlieservaringen of andere ingrijpende ervaringen zodanig verwerkt, dat het
geen storende invloed heeft op de gasten, diens naasten of op zichzelf gedurende het werk.
o Je geeft jouw eigen grenzen aan m.b.t. verantwoordelijkheden en persoonlijk functioneren
Gevraagde beschikbaarheid

o

Je roostert jezelf (digitaal).
- De roostertijden zijn:

08:45 – 12:30 uur, 12:15 – 16:00 uur, 15:45 – 19:00 uur, 18:45 – 21:00 uur
- Bij voorkeur een inzetbaarheid van 2 dagdelen per week.
o
o

- Bereidheid om 1 keer in de 3 weken in het weekend een dienst te draaien.
- Bereidheid om met de feestdagen een dienst te draaien.
Deelname aan diverse overleggen waaronder het gastvrouwen/-heren overleg 2 x per jaar
Deelname aan de basistraining, nascholingen en themabijeenkomsten.

Wij bieden jou:
Inwerkperiode
: Je wordt ingewerkt en loopt mee met een ervaren zorgvrijwilliger
Onkostenvergoeding
: Ja
Reiskostenvergoeding : Ja, € 0,19 cent per kilometer.
Vrijwilligersvergoeding : Nee
o
Begeleiding door de coördinator vrijwilligers.
o
Een basistraining ,nascholingen en themabijeenkomsten
o
Twee keer per jaar een vrijwilligersuitje /feest
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