
 
 

 
 
 
 
 

Vacature 
Gastvrouw – Gastheer 

 
Inleiding: 
Een Veteranen Ontmoetingscentrum (hierna VOC) is een activiteitencentrum waar veteranen op een 
laagdrempelige manier bij elkaar kunnen komen tijdens georganiseerde bijeenkomsten en reünies, 
maar ook informeel in onze sfeervolle huiskamer. Het is dé plek waar ruimte is voor een verhaal, 
gezelligheid, een kop koffie, het weerzien van ervaringsgenoten in het Hart van Brabant. 
Niet alleen veteranen zijn welkom. Naast hun familie, zijn ook andere belangstellenden van harte 
welkom. Denk hierbij aan scholen, bedrijven, overheden en andere organisaties. Bijvoorbeeld voor 
het educatief programma van het Veteraneninstituut “Veteraan in de Klas” of in een andere relatie 
tot veteranen in de vorm van lezingen en trainingen. 
In het VOC werken vrijwilligers die getraind en gecertificeerd zijn en weten hoe ze een luisterend oor 
kunnen bieden en een goed gesprek voeren. Tevens weten ze hoeveel ze daarmee betekenen voor 
veteranen. Deze vrijwilligers zijn niet zelden zelf ook veteraan. 
Daarnaast creëren we in het VOC ruimte voor de professionele hulpverleners. 
 
Gastvrouwen en Gastheren: 
De gastvrouwen en gastheren zijn het gezicht van de Stichting Veteranen Hart van Brabant en VOC 
Hart van Brabant in het bijzonder. 
 
De gastvrouwen en -heren ontvangen tijdens de huiskameractiviteit de bezoekers met een kop koffie 
of thee. De gastvrouwen en -heren zijn goed geïnformeerd over de Stichting Veteranen Hart van 
Brabant en het VOC Hart van Brabant. Zij kunnen de bezoekers informeren over onze activiteiten en 
waar nodig zijn zij het aanspreekpunt voor de bezoekers. 
 
De gastvrouwen en gastheren zien er tevens op toe dat alles netjes verloopt en dat de bezoekers zich 
houden aan de huisregels. Alle bezoekers worden verzocht ons gastenboek te tekenen en nieuwe 
bezoekers worden om hun contactgegevens gevraagd, zodat zij op de hoogte gehouden kunnen 
worden van de activiteiten van de stichting.  
De gastvrouwen en -heren staan klaar om een praatje te maken met onze bezoekers. 
 
Naast de gratis koffie en thee kunnen onze bezoekers ook iets kopen. Bijvoorbeeld frisdrank, een 
snack of een maaltijd. Onze gastvrouwen en -heren dragen zorg voor een correcte betaling middels 
een pinautomaat. 
 
Lichte schoonmaakwerkzaamheden behoren ook tot de taak van onze gastvrouwen en -heren. Deze 
werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de schoonmaakwerkzaamheden thuis. 
 



 
 

 
 
 
 
 
Wij bieden: 
Zinvol, gevarieerd en belangrijk werk in een werkomgeving waar de veteraan zich prettig voelt. Er is 
ruimte voor eigen interesses en aandachtsgebieden, met mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling. Uiteraard staat dit in relatie tot het VOC of het “veteranenlandschap”. 
Een planning die in overleg met de vrijwilliger samengesteld wordt. Hierbij houden we zoveel als 
mogelijk rekening met de wensen en beschikbaarheid van de vrijwilligers. 
Tevens bieden wij een vrijwilligersverzekering (volgens de voorwaarden van de gemeente Tilburg) en 
een vrijwilligerscontract aan. 
 
Omdat wij waarde hechten aan onze vrijwilligers en omdat de vrijwilligheid vanuit ons ook niet 
vrijblijvend is, hebben we de afspraken hierover vastgelegd in een “Vrijwilligersbeleid”. Hiermee is 
voor eenieder duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten. 
 
Kortom; dé kans en gelegenheid om iets te kunnen betekenen voor onze veteranen; zij verdienen 
dat! 
 
Meer informatie? 
Mocht u na het lezen van deze vacature meer informatie willen over de functie gastvrouw/gastheer, 
of wilt u meer informatie over ons Veteranen Ontmoetingscentrum? 
Stuur dan een mail aan voc@veteranenhartvanbrabant.nl of kijk op onze website 
www.veteranenhartvanbrabant.nl. 


