VACATURE
Stichting VPTZ Culemborg en West Betuwe, Hospice Nocturne, is op zoek naar een coördinator
voor de thuisinzet voor 4 uur per week.
Naast het Hospice Nocturne in Culemborg verzorgen we ook thuisinzet in Culemborg en WestBetuwe. Wanneer ernstig zieken liever de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen, komt veel
van de zorg op de schouders van mantelzorgers terecht. In deze bijzondere periode kan een beroep
gedaan worden op Hospice Nocturne. Wij hebben vrijwilligers die een aantal dagdelen per week bij
mensen thuis kunnen komen. Zij bieden gratis hulp en ondersteuning waardoor de partner of familie
even op adem kan komen.
Wij zoeken per 1 juni 2022 een coördinator voor deze thuisinzet, voor 4 uur per week.
Heb je een mooi netwerk in en rond West-Betuwe? Heb je ervaring en/of affiniteit met palliatieve
zorg? Ben je van nature iemand die de verbinding aangaat en onderhoudt? En wil jij bevlogen
vrijwilligers werven, ondersteunen en stimuleren zodat zij het beste uit zichzelf halen? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Functieomschrijving:
De coördinator coördineert het vrijwilligerswerk voor de thuisinzet, geeft functioneel leiding aan de
vrijwilligers en leidt de werkprocessen in goede banen.
Deze spilfunctie in de palliatieve zorg verbindt cliënten in de laatste levensfase en hun naasten aan
vrijwilligers zodat de gewenste tijd, aandacht en ondersteuning geboden kan worden.
Taken zijn o.a.:
1.
Zichtbaarheid creëren in West-Betuwe en omliggende dorpen door middel van het
onderhouden van de externe contacten met thuiszorg, huisartsen en andere
(vrijwilligers)organisaties in de zorg.
2.
Organiseren en coördineren van de ondersteuning aan cliënten en hun naasten
(aanmeldings- en intakeprocedure, inventariseren wensen, ondersteuning en afstemming
organiseren, zorgdragen voor naleving afspraken en uiteindelijk afsluiten van de zorg)
3.
Organiseren en coördineren van het vrijwilligerswerk terminale zorg (incl. werving en selectie
van vrijwilligers)
4.
Onderhouden van nauw contact met de coördinatoren van het Hospice Nocturne en het
bestuur
5.
Verrichten van overige werkzaamheden (o.a. administratie)
Wij vragen iemand met:
- bij voorkeur HBO werk en denkniveau
- Invoelend vermogen, goed kunnen samenwerken en professionele distantie.
- Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en besluitvaardigheid.
- Een coachende stijl in de begeleiding en aansturing van de vrijwilligers
- Kennis en affiniteit met palliatieve zorg
- Kennis en affiniteit met vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning
- Flexibele werkinzet

Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie in een uitstekende werksfeer.
Inschaling coördinator: De inschaling van de functie, afhankelijk van ervaring, in FWG 45
Wil je meer informatie of een nadere functiebeschrijving? Neem contact op met Joanneke van Aller
(secretaris).
Sollicitatie gesprekken zullen gevoerd worden na 15 mei.
Interesse?
Stuur een brief met motivatie en CV uiterlijk 14-05-2021 naar joanneke.van.aller@gmail.com

