
Taakomschrijving vri jwil l iger inloop 
 
Het Meester Geertshuis is een inloophuis in het centrum van Deventer. Mensen 
komen bij ons voor ontmoeting, activiteiten, voor hulpvragen en voor 
budgetcoaching. Er werken ruim 60 vrijwilligers bij het Meester Geertshuis in 
verschillende teams. Er zijn drie beroepskrachten in dienst van de Stichting die 
zorgdragen voor continuïteit in de organisatie. We werken volgens de 
presentiebenadering. Dit wil zeggen dat we aansluiten bij en afstemmen op het 
verhaal en de eventuele hulpvraag van onze bezoekers. 
 
Voor de open inloop zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden om allerlei mensen te 
ontmoeten en te zorgen voor een goede sfeer in onze huiskamer. De huiskamer is 
open voor de vrije inloop op vier middagen van 13.30 tot 16.00 u. Als er meer 
vrijwilligers zijn, willen we ook gaan starten met lunchactiviteiten en evt. koffie-
ochtenden. Per middag zijn er twee vrijwilligers aanwezig.  
 
 
Wat wordt er van je verwacht? 

• Een luisterend oor, een open hart en oprechte interesse in mensen die 
behoefte hebben aan een praatje, gezelligheid, een spelletje, de krant lezen en 
onderlinge ontmoeting. 

• Het bewaken van een goede sfeer in de huiskamer en bijsturen daar waar 
nodig is. 

• Individuele gesprekken voeren waar nodig en evt. doorverwijzen naar het 
Spreekuur voor Hulpvragen van het Meester Geertshuis of andere instanties. 

• Af en toe een activiteit organiseren of daaraan bijdragen.   
• Zorgen dat er voldoende koffie, limonade is. 
• Na afloop nabespreken en opruimen. 
• Deelname aan overleggen en interne scholing/intervisie. 
• Minimaal 3 x per maand een dagdeel aanwezig zijn. 

 
Wat kun je verwachten? 

• Een leuk team van vrijwilligers waar ook voormalige gasten van de inloop in 
meedraaien. 

• Flexibiliteit in het rooster. 
• Ondersteuning van beroepskrachten. 
• Introductiebijeenkomst en themabijeenkomsten presentiebenadering.  
• Na een proeftijd van 6 x meedraaien, evalueren we of we bij elkaar passen.  

 
 
Heb je interesse, dan ontvangen we graag een motivatiebrief en een kort cv. Je kunt 
deze e-mailen naar administratie @meestergeertshuis.nl. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Kok, algemeen 
coördinator. Zij is te bereiken via 0570-613340. 


