
 

 

 

 

Vacature Thuisfrontvrijwilliger   
Het Veteraneninstituut (Vi) heeft een enthousiaste groep Voorlichtingsvrijwilligers en wil deze groep 

graag uitbreiden met specifieke thuisfrontvrijwilligers voor onze thuisfrontactiviteiten. Als 

thuisfrontvrijwilliger ben je het visitekaartje van het Vi tijdens evenementen, zoals de 

Thuisfrontinformatie of –contactdagen. Maar denk ook aan veteranendagen waar het thuisfront is. 

Bij alle activiteiten waar het thuisfront aanwezig is, daar zijn wij ook.  

 

1. Het geven van informatie

Als thuisfrontvrijwilliger geef je informatie over zorg, diensten en overige werkzaamheden van het 

Veteraneninstituut en het Veteranenloket aan veteranen, thuisfront en overige belangstellenden. 

Daarnaast bied je als thuisfrontvrijwilliger vaak een luisterend oor aan het thuisfront van de veteraan 

en hun veteraan.

2. Het ondersteunen van evenementen 

Daarnaast ondersteun je als vrijwilliger evenementen, zoals thuisfrontinformatiedagen, 

thuisfrontcontactdagen, de terugkomst van de militairen in Eindhoven of Den Helder, medaille 

uitreikingen en veteranendagen waarbij het thuisfront aanwezig is en bijvoorbeeld reünies.

Voorkeur:  

• Thuisfront van actief-dienende en post-actieve veteranen (bijv. partner, vader, moeder of kind 

van een veteraan) 

Vaardigheden/eigenschappen: 

• Enthousiast en betrokken 

• Bereid om meerdere keren per jaar tijd te investeren 

• Sociaal 

Je moet een goed gesprek kunnen voeren met veteraan en thuisfront met daarbij begrip voor 

ieders situatie. Daarnaast is het belangrijk dat je goed over kan brengen waar het Vi voor 

staat. 

• Een goede luistervaardigheid 

Naast de sociale vaardigheden is luistervaardigheid zeker zo belangrijk. Veteranen, thuisfront 

of andere betrokkenen willen vaak hun verhaal kwijt over hun eigen ervaringen. Hier kan jij als 

vrijwilliger een luisterend oor bieden. 

• Representatief 

Als vrijwilliger van het Vi ben je tijdens evenementen het gezicht van het Veteraneninstituut. 

Een representatieve uitstraling is hierbij belangrijk. 

Hou je van aanpakken, kun je goed met mensen omgaan en wil je je inzetten voor de missie van het 

Veteraneninstituut? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ook voor vragen neem je contact op met mevrouw 

Anita Mensing-Brouwer, afdeling Communicatie en Maatschappelijke Erkenning via: 

thuisfront@veteraneninstituut.nl  
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