
 
 

 
Stichting Wegwijzer bij Kanker 

Toegankelijke Website en Persoonlijk Contact 
 

Waterlandlaan 81, 1441 RS Purmerend 
KvK 84 16 44 92 – www.wegwijzerbijkanker.nl 

 

Functieprofiel:  Persoonlijke Wegwijzer 

   (Vrijwilligersfunctie) 
 

Over de organisatie  

Wegwijzer bij kanker is een nieuwe stichting in de regio Zaanstreek-Waterland. We richten ons op het vindbaar 

maken van alle beschikbare hulp en ondersteuning voor iedereen die getroffen is door kanker. We zijn er voor 

patiënten, ex-patiënten, naasten en nabestaanden.  

 

Daarnaast ondersteunen we zorgverleners en andere professionals met het leggen van verbindingen met collega 

organisaties uit de formele zorg, informele zorg en het sociaal domein. Hierdoor groeit hun toegevoegde waarde en 

daar hebben hun patiënten en cliënten direct baat bij. We maken het volledige aanbod in de regio makkelijker 

vindbaar en we ontsluiten het digitale aanbod. Met een website brengen we al het beschikbare aanbod samen, 

toegankelijk uitgelegd met korte en aantrekkelijke video’s.  

 

Ter aanvulling van de website bouwen we aan een team van vrijwilligers die er zijn voor iedereen die dat nodig 

heeft. Via telefoon, WhatsApp, chat, email, videobellen of persoonlijke ontmoetingen bieden zij persoonlijk contact 

voor iedereen die zonder ondersteuning verdwaalt in het grote en vaak ondoorzichtige aanbod van hulp en 

ondersteuning. Hierdoor staat niemand in de kou en bieden we precies die handreikingen die nodig zijn voor 

optimale veerkracht en kwaliteit van leven met en na kanker.  

 

Dit veelbelovende pilotproject wordt mogelijk gemaakt door KWF, ZonMw, Zorg Optimalisatie Noord Holland (ZonH), 

IPSO, Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland (HZW) en oncologisch nazorgcentrum Huis aan het Water.   

 

Over de functie 

We zijn voor deze functie op zoek naar mensen die hun maatschappelijke sporen hebben verdiend, bijvoorbeeld als 

GGZ-zorgverlener of als professional in het sociaal domein, en hun brede ervaring willen inzetten voor een 

vernieuwend initiatief. Omdat de Wegwijzer bij kanker nieuw is, zijn we op zoek naar pioniers die het leuk vinden 

vanuit hun kennis en ervaring mee te bouwen aan de optimale invulling van de functie van Persoonlijke Wegwijzer.  

 

Wat ga je doen?  

Je ondersteunt mensen die geraakt zijn door kanker dat te vinden wat ze nodig hebben. Dat doe je door samen 

met de cliënt te onderzoeken wat de vraag/behoefte is (vaak weten cliënten nog niet wat de behoefte is). 

Zodra de vraag of behoefte duidelijk is breng je het beschikbare en passende aanbod onder de aandacht en ga je 

samen kijken WAT of WIE de cliënt nodig heeft om van dat aanbod gebruik te kunnen maken. Hierbij ga je uit van 

wat mensen zelf kunnen en willen (eigen regie) en ondersteun je waar nodig.  

 

Ben jij dit? 

• Affiniteit met de doelgroep (patiënt, partner, nabestaande met betrekking tot kanker) 

• Ervaringsdeskundigheid is een pré  

• Bekend in of woonachtig in de regio Zaanstreek/Waterland  

• Mogelijk al bekend in (in)formele zorgnetwerk 

• Beschikt over netwerkvaardigheden; vindt het leuk om contacten te leggen in de regio  

• In staat om te luisteren vanuit hoofd en hart (zoekend naar de vraag achter de vraag)  

• Empathisch  

• Bekend met of bereid te leren over het toepassen van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid 

• In staat om buiten de kaders te denken  

• Leergierig en bereid mee te bouwen aan een nieuwe functie en organisatie 

• Ruimte in agenda, minimaal vier uur per week beschikbaar 

• Bereid tot het volgen van opleiding en bijscholing/intervisie 

• Zelfstandig kunnen werken en ook in teamverband kunnen presteren. 

 

Wat we bieden: 

• Gedegen opleiding en training (met name over het aanwezig regionale en landelijke online aanbod) 

• Intervisie/verdiepingssessies/deskundigheidsbevordering 

• Ondersteuning door een coördinator vanuit de Stichting Wegwijzer bij kanker  

• Mogelijkheden tot thuiswerken en op locatie 

• Reiskostenkostenvergoeding 

• Werken met gedreven en enthousiaste collega’s 

• De mogelijkheid om je talenten verder te ontwikkelen 

 

 

Interesse? Mail CV en motivatiebrief naar officemanager@wegwijzerbijkanker.nl en we laten snel van ons horen.  
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