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Ben jij enthousiast en wil jij ECHT een verschil maken voor Bliss to Shine?  
Wil jij graag jouw talenten inzetten voor een goed doel? Dan zoeken wij jou! 
 

Algemeen 

Als vrijwilliger voorlichting ben je het visitekaartje van de stichting. Weet je 
mensen te enthousiasmeren en draag je de visie van Bliss to Shine uit.   
Als voorlichter ben je op de hoogte van onze missie en weet je hoe wij samen 
daar invulling aan kunnen geven. Wij kijken waar jij het beste tot je recht komt 
zodat je met plezier jouw bijdrage kan leveren voor onze doelgroep. Als een hecht 
team staan wij klaar voor onze doelgroep maar ook zeker voor onze vrijwilligers 
zodat iedereen gaat stralen wanneer het is gelukt waar wij voor staan.  
 

Aanvullende taken zijn: 
✓ Informatie delen op beurzen, scholen en andere organisaties. Zoveel 

mogelijk informatie verspreiden is jouw doel! 
✓ Op locatie voorlichting geven aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Je stemt je af op de doelgroep en je treedt interactief op. 
✓ Meedenken over hoe voorlichting het best kan worden ingezet in jouw 

regio?  
✓ Administratie/vastlegging van werkzaamheden volgens de procedures van 

de stichting.  
✓ Deelnemen aan online en live meetings binnen de organisatie die 

noodzakelijk zijn om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en 
betrokkenheid van Bliss to Shine. 

 

Zijn wij een match? 

Je belangrijkste competenties als vrijwilliger zijn: 
 

✓ Communicatie door je boodschap over te brengen in heldere en correcte 
taal (spreken en schrijven).  

✓ Assertief, proactief en daadkrachtig zijn de kernwoorden die jou 
omschrijven 

✓ Creatief, creatieve ideeën aandraagt om onze zichtbaarheid te vergroten 

✓ Stressbestendigheid Je geniet van onverwachte vragen die soms op je 
afkomen, en voelt je niet bezwaard als je niet altijd direct een antwoord 
klaar hebt.  

✓ Samenwerken je bent happy in een team, waarin samenwerken een feestje 
is. Daarentegen is zelfstandig werken voor jou ook geen probleem 

✓ Grenzen stellen je weet wanneer je aan moet geven dat extra hulp nodig is 
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✓ Kwaliteitsgericht je haalt plezier uit het behalen van een goed resultaat 
✓ Verbondenheid en inzetbaar min. 2 keer per maand 1 dag(deel) 

beschikbaar voor een periode van minimaal 1 jaar. Je wil je inzetten voor 
ons doel, vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. 

 

Wat bieden wij jou?  
✓ Een plek om goed te doen en je creativiteit en kunde in te zetten. 
✓ De dynamiek van een groeiende, professionele en landelijke organisatie. 
✓ Een fijne ervaring in het kader van voldoening krijgen in dat wat je doet. 
✓ Mogelijkheden om thuis/in jouw regio te werken of op/vanaf ons kantoor 

in Veenendaal. 
 

Wie is Stichting Bliss to Shine? 

✓ Bliss to Shine is een non-profit organisatie, in het bezit van de CBF-
erkenning en de ANBI-status met een landelijke dekking. We werken 
dagelijks om thuiswonende kinderen in gezinnen, die dealen met kanker, 
een herinnering voor het leven te geven. En dat doen we door dagen te 
organiseren: de Blissi Special Days, oftewel de wensdagen, en de Shine 
Day, het jaarlijkse event. 

✓ Dit alles doen we het liefst zonder enige investering. Organisaties en 
ondernemers die ons helpen, doen dit vrijblijvend. We zijn een groeiende 
organisatie. 

 

Ben jij dit?  
Stuur dan je cv + motivatie naar hr@blisstoshine.nl ter attentie van Nicole 
Burgersdijk en vertel waarom wij jou moeten leren kennen! 
Wij nemen contact met je op voor een oriëntatiegesprek, online of live op ons 
kantoor in Veenendaal.  
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