
Bij Stadshospice Utrecht zijn onze gasten en hun 
naasten altijd het uitgangspunt. En daarbij is (bijna) 
alles mogelijk. Met elkaar praten of nabijheid in stilte. 
Een harinkje eten, een blokje om, muziek luisteren 
of gewoon een beetje liggen. Het is allemaal goed. 
Met een toegewijd team van vrijwilligers en mede-
werkers zorgen we ervoor dat onze gasten hun laatste 
levensfase kunnen doorbrengen op een manier die bij 
hen past. Thuis en in ons huis.

Hoe we werken
Of mensen nu thuis, in ons huis of in een verpleeghuis sterven, 
ons doel is in alle gevallen hetzelfde: zorgen dat hun laatste 
levensfase zo vertrouwd en veilig mogelijk verloopt. Dankzij 
intensieve training en begeleiding zijn onze vrijwilligers in staat 
om adequaat te reageren in alle voorkomende situaties. Ze 
bieden zorg en praktische hulp, maar zijn er ook om mee te 
praten over emoties, geloof en spiritualiteit – of om mee samen 
te zijn zonder iets te zeggen.

Wat we zoeken
Wij zoeken een collega die een HBO verpleegkundige achter-
grond heeft, met BIG registratie. Hij/zij heeft al ervaring met 
het werken met vrijwilligers en is overtuigt van de meerwaarde 
van informele zorg. Hij/zij kent het palliatieve zorglandschap 
en bijbehorende procedures. Haar/zijn hart ligt in de Bijna-thuis-
huis visie. Hij/zij heeft ook ervaring met kwaliteitssystemen en 
is een administratieve en organisatorische kanjer.
Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar onze nieuwe collega 
moet kunnen omgaan met ziekte, lijden en de dood. En net als 
wij een positieve grondhouding hebben: we houden wel van 
een uitdaging. Dit vraagt om levenservaring en een stevige 
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Stadshospice Utrecht zoekt een 
zorgcoördinator (ca. 24 uur)

persoonlijkheid. Ervaring met leidingeven is fijn. Omdat het 
werk deels lastig te plannen is willen we dat je flexibel bent. 
Goed kunnen overleggen, informatie overdragen en kunnen 
luisteren zijn belangrijjke vaardigheden in deze functie. Omdat 
we maar een klein team zijn (3 coördinatoren en 1 directeur) 
verwachten we dat je bereid bent om bij te springen waar 
nodig en een proactieve houding hebt.

Wat ga je doen?
•  Je doet intakes in het ziekenhuis of thuis zowel voor inzet 
     van vrijwiligers thuis als opname in het hospice
•  Samen met de vrijwiligerscoördinator begeleid je de 
   vrijwilligers inhoudelijk in hun taken
•  Je zorgt ervoor dat iedereen actueel geinformeerd 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 organiseert interne overleggen
• Je bent contactpersoon voor het verpleegkundigteam en
     andere betrokken  behandelaars
• Je hebt achterwacht diensten
• Je vervangt je collega’s bij afwezigheid

Wil je meer weten?
Dan kun je contact  opnemen met onze directeur Lorissa Jonker. 
Zij is bereikbaar tot 29 juli op maandag, dinsdag en donderdag 
tot 14u via telefoonnummer  030 2916040. Je vragen stellen via 
de mail kan ook: info@stadshospiceutrecht.nl

We kijken uit naar je bericht!
Je kunt deze sturen naar: info@stadshospiceutrecht.nl o.v.v. 
sollicitatie zorgcoördinator. We willen je brief ontvangen voor 
1 augustus 2019. We zijn van voornemens om de gesprekken te 
voeren op 21 en 22 augustus 2019.


