
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij zijn er voor mensen als de dood nabij is. Wij 

bieden dan zorg, ondersteuning en liefdevolle 

aanwezigheid. 

Bij het Stadshospice Utrecht omarmen we het leven 

en omarmen we de dag. In onze Palliatieve Terminale 

zorg werken wij aan de kwaliteit van leven met 

aandacht voor het lichamelijke, psychische, sociale en 
existentiële. We willen dat op deze gebieden de 

laatste levensfase zo vertrouwd en veilig mogelijk 

verloopt. 

 

Het begon in 1987 met ondersteuning aan zieken en 

hun naasten thuis. In 2002 openden wij daarbij aan de 

Kanaalstraat in Utrecht de deuren van het 

Stadshospice Utrecht. Hier is plaats voor zes gasten. 

We werken met een kleine vaste staf, met een vast 
team verpleegkundigen van Careyn en heel veel 

onmisbare en goed opgeleide vrijwilligers.  

 

Nu zijn wij op zoek naar een vakkundige en 
energieke collega. 
 
Een collega die de ruimte weet te benutten om vanuit 

visie op palliatieve terminale zorg samen te werken met 

vrijwilligers, zorgprofessionals en zorgvragers. 
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Wat ga je doen? 
• Je hebt een belangrijke bijdrage in ons inhoudelijk zorgbeleid en 

de verdere ontwikkeling daarvan 

• Je doet intakes in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis zowel 
voor inzet van vrijwilligers thuis als opname in het hospice 

• Samen met de vrijwiligerscoördinator begeleid je de vrijwilligers 
inhoudelijk in hun taken en ben je verantwoordelijk voor het 
zorginhoudelijke opleidingsprogramma 

• Je zorgt ervoor dat iedereen actueel geïnformeerd is over de 
zorgvragen die spelen 

• Je bent de eerste contactpersoon voor gasten, families en bij de 
inzet thuis 

• Je organiseert alles rondom een opname en verzorgt nazorg 
• Je bent contactpersoon voor het verpleegkundig team en 

betrokken behandelaars 

• Je onderhoudt externe contacten, o.a. met het palliatief 
netwerk Utrecht 

• Je hebt soms achterwacht diensten 
• Je vervangt je collega’s bij afwezigheid. 
 
Wat breng je mee? 
• Een achtergrond als ervaren en stevige HBO verpleegkundige 

met BIG registratie (of de bereidheid deze te halen) 
Ervaring met het palliatieve zorglandschap en de overtuiging 
van de  meerwaarde van informele zorg 

• Plezier in het werken in een dynamische omgeving 
• Een grote mate van organisatorische en administratieve 

vaardigheid 
• Een inspirerende en vertrouwenwekkende persoonlijkheid die kan 

aansluiten bij een grote diversiteit en eigenheid van zorgvragers, 
vrijwilligers en collega’s. 

 
Wil je meer weten? 
• Neem dan contact op met Joke Perk, directeur via 030 2916040. 

Of stel je vragen door een mail te sturen naar 
info@stadshospiceutrecht.nl 

• Je motivatiebrief en CV kun je voor 20 maart sturen naar : 
info@stadshospiceutrecht.nl o.v.v. sollicitatie zorgcoördinator.  

• Een eerste gespreksronde met kandidaten vindt plaats op 28 en 
29 maart. 

 
 
 

 
 
 
 

Stadshospice Utrecht zoekt een 
zorgcoördinator (24 uur per week) 


