
 
 
 

 

 

 

 

Vacature vrijwilliger Ronald McDonald Huiskamers Nijmegen 

Voor onze Huiskamers in het Amalia Kinderziekenhuis, Radboudumc, zijn wij op zoek naar 
enthousiaste en verantwoordelijke vrijwilligers die zich willen inzetten voor (ernstig) zieke 
kinderen en hun ouders. 

De Ronald McDonald Huiskamers Nijmegen bestaan sinds 2005. In oktober 2021 is er een 
prachtige, nieuwe Huiskamer bijgekomen, de Kiezel. Ouders vinden in de huiskamers een plek 
om te ontspannen en kinderen kunnen even vergeten dat ze in het ziekenhuis zijn.  

Als vrijwilliger van de Huiskamers sta je direct in contact met de families van zieke en 
zorgintensieve kinderen. Je functioneert als gastvrouw of gastheer van de Huiskamers, ontzorgt 
de ouders waar je kunt en houdt de Huiskamers schoon en op orde. Hieronder vind je een 
volledige omschrijving terug van je werkzaamheden als vrijwilliger.    

Heb je affiniteit met kinderen en ouders en lijkt jou dit een mooie plek om je in te zetten, meld je 
dan nu aan als vrijwilliger!  

Stuur een mail aan nijmegen@ronaldmcdonaldhuis.nl en wij nemen contact met je op. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Loes Arts 
Assistent Manager Ronald McDonald Huis Nijmegen 

  

  



 
Functieprofiel vrijwilliger Ronald McDonald Huiskamers in het Amalia 
Kinderziekenhuis Radboudumc 
 
Ronald McDonald Huis Nijmegen is op zoek naar mensen die een paar uurtjes per 
week vrijwilligerswerk in het Huis willen doen. Het functioneren van een Ronald 
McDonald Huis valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar. 
  
Als je de hele dag in het ziekenhuis bent, komen de witte muren al gauw op je af. 
Dan is het fijn dat je even tot rust kunt komen in een andere omgeving. Even 
ontspannen in een huiselijke, warme sfeer, weg van de directe medische omgeving. 
Dat kan in de Ronald McDonald Huiskamers in het Amalia Kinderziekenhuis van het 
Radboudumc. De Huiskamers worden aangestuurd door het management van 
Ronald McDonald Huis Nijmegen en vallen onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het Nijmeegse Huis. 
  
Er zijn vier Ronald McDonald Huiskamers Nijmegen. Drie (kleine) op de 
kinderafdelingen: Neonatologie, Verloskunde en de Intensive Care. 
De vierde grote Ronald McDonald Huiskamer is een nieuwe en heel bijzonder 
vormgegeven Huiskamer die als het ware ’zweeft’ tussen drie verdiepingen dichtbij 
het Amalia Kinderziekenhuis. Deze Huiskamer is een uniek ontwerp waar het thema 
geborgenheid terug te vinden is de ronde, organische vormen. Lees meer hierover in 
dit artikel wat in april 2021 verscheen in het vakblad FMT. In oktober 2021 zijn we 
gestart in deze nieuwe Ronald McDonald Huiskamer en we zijn op zoek naar 
enthousiaste, verantwoordelijke vrijwilligers ter versterking van ons bestaande team. 
 
Vrijwilliger in de Ronald McDonald Huiskamers is een dienstverlenende functie 
waarbij het doel is een zo prettig mogelijk verblijf van ouders, broertjes en zusjes 
(familie) van patiëntjes op de kinderafdeling te realiseren. Je beïnvloedt de sfeer in 
positieve zin door het uitstralen van de bereidheid tot helpen. Jij draagt bij aan een 
kindvriendelijke en gezellige omgeving, alsmede aan opgeruimde, verzorgde 
Huiskamers.  
 
Competenties 
Je komt in contact met ouders waarvan het kind (ernstig) ziek is. Dat is belangrijk om 
te weten. Deze mensen zitten vaak in een zware emotionele periode in hun leven. 
Naast onderstaande competenties is het daarom van belang dat je met beide benen 
op de grond staat en gevoel hebt voor afstand en nabijheid; je bent empathisch 
maar hebt tegelijkertijd oog voor de privacy van de gasten. 
 
Je bent: 
1.  Communicatief en sociaalvaardig 
2.  Stabiel, straalt rust uit 
3.  Dienstbaar/servicegericht/gastgericht  
4.  Representatief (verzorgd) 
5.  Vriendelijk (warm, gepast een luisterend oor kunnen bieden) 
6.  Betrouwbaar/discreet 
7.  Initiatiefrijk/proactief 
8.  Praktisch, niet vies van huishoudelijke taken 
9.  Enthousiast  
10. Verantwoordelijk 
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Taakgebieden 
Er zijn dagelijks verschillende werkzaamheden die erop gericht zijn het verblijf van 
ouders, broertjes en zusjes (familie) van patiëntjes op de kinderafdeling te 
veraangenamen.  
 
Je bent gastvrouw/gastheer en voert daarnaast huishoudelijke taken uit. Denk 
hierbij o.a. aan het ontvangen en wegwijs maken van gasten, het beantwoorden van 
(vaak praktische) vragen. Het schoonmaken, opruimen en bevoorraden van de 
Huiskamers. Dit alles doe je samen/in afwisseling met je vaste collega-vrijwilliger. 

 
Wat verwachten wij van jou als vrijwilliger?  
• Jij wilt een bijdrage leveren aan het welzijn van gezinnen met een (ernstig) ziek 

kind voor optie 1: één keer per week voor 4 uur en één keer in de maand in het 
weekend voor 4 uur, op een vaste dag en tijdstip en volgens rooster. Of optie 2: 
twee keer per maand in het weekend voor 4 uur op een vaste dag en tijdstip en 
volgens rooster. 

• Jij voert het afgesproken vrijwilligerswerk uit en verleent geen hulp waarvoor 
professionele opleiding nodig is. 

• Jij verkeert fysiek in goede conditie om met name de huishoudelijke taken uit te 
kunnen voeren.  

• Jij hebt een flexibele houding; groeit mee met de organisatie. 
• Je organiseert graag activiteiten gericht op de gasten van de Huiskamers. 
• Je bent discreet, integer en zwijgt over alles wat in vertrouwen is medegedeeld. 
• Jij spreekt vloeiend Nederlands en bij voorkeur ook (wat) Engels. 
• Jij toont respect voor meningen op medisch, godsdienstig en/of politiek gebied 

en gaat bescheiden om met je eigen standpunt. 
• Jij hebt aandacht voor de (persoonlijke) problemen van patiëntjes en hun ouders. 

Jouw eventuele persoonlijke problemen worden niet besproken; emoties worden 
niet in bijzijn van kinderen of familie getoond of gedeeld. 

• Je bent op de hoogte van de kernwaarden van Huis Nijmegen en leeft deze na.  
• Je hebt kennisgenomen van het vrijwilligersbeleid van de Ronald McDonald 

Huiskamer Nijmegen en handelt daarnaar. 
• Je bent aanwezig tijdens overlegmomenten, bijeenkomsten en trainingen. 

Wat kun je van ons verwachten? 
Wij waarderen het zeer dat jij je regelmatig wilt inzetten om het verblijf van de 
families in de Ronald McDonald Huiskamers fijner en plezieriger te maken. Wij 
bieden je: 
 
• Fijne en plezierige werkomgeving 
• Diversiteit aan taken tijdens je dienst; je levert een betekenisvolle bijdrage aan 

het verblijf van onze gasten. 
• Leuke collega’s waarbij je deel uitmaakt van het totale vrijwilligersteam van 

Ronald McDonald Huis Nijmegen (momenteel zo’n 120 vrijwilligers). 
• Uitnodiging voor het jaarlijkse uitje met alle vrijwilligers verbonden aan Ronald 

McDonald Huis Nijmegen en de Huiskamers in Nijmegen. 
• Mogelijkheid tot scholing vanuit de landelijke organisatie het Ronald McDonald 

Kinderfonds. 
• Attenties vanuit het Radboudumc en het Ronald McDonald Kinderfonds w.o. het 

jaarlijkse musicaluitje.  


