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Profielschets coördinator Hospice De Schelp 

 
Het bestuur van Stichting Hospice De Schelp in Krommenie is, vanwege het vertrek van één van de 
twee coördinatoren in verband met pensionering, op zoek naar een coördinator (24 uur). 
 

Hospice De Schelp 
Hospice De Schelp bestaat nu 10 jaar. We bieden mensen in hun laatste levensfase warme en 
liefdevolle zorg in een huiselijke omgeving. Naast de professionele zorgverleners met hun specifieke 
deskundigheid en bevoegdheid (artsen, verpleegkundigen) zijn het de vrijwilligers die samen met de 
naasten (verwanten en vrienden) de gastbewoners verzorgen. Hospice De Schelp is er voor alle 
inwoners van Zaanstad, Oostzaan en Wormerland.  
 
Ca. 90 vrijwilligers zijn werkzaam voor het hospice, waarvan 75 zorgvrijwilligers. De dagelijkse leiding 
berust bij twee coördinatoren. Verpleegkundigen zorgen voor de verpleegkundige hulp aan de 
gastbewoners.  
 
We zijn een bijna thuis huis, dat gevestigd is in een historisch Zaans pand in het centrum van 
Krommenie. Het pand is omringd door een mooie tuin met diverse zitjes en telt vier kamers voor de 
gastbewoners, een huiskamer en een keuken (zie ook www.hospice-zaanstreek.nl). 
 

Het werk van de coördinatoren 
De coördinatoren hebben de dagelijkse leiding over De Schelp. Een belangrijk deel van hun werk is de 
begeleiding van de vrijwilligers en het bewaken van de kwaliteit van de zorg die het hospice verleent. 
Ze zijn de contactpersonen voor de gastbewoners, hun familie en de zorgverleners zoals artsen en 
verpleegkundigen. De coördinatoren geven informatie over het verblijf in het hospice en bepalen 
vooraf, samen met de verpleegkundige tijdens een huisbezoek, of De Schelp de juiste zorg kan 
bieden aan potentiële gastbewoners. 
Naast de twee coördinatoren zijn er vier vrijwilligers die zorgen voor vervanging bij ziekte en 
vakantie. Deze hulpcoördinatoren draaien ook mee in het rooster voor de bereikbaarheidsdiensten 
in de weekeinden. 
Tot de taken van de coördinatoren behoren: 

• de intake van gastbewoners i.s.m. de verpleegkundige die voor de indicatiestelling zorgt 

• het overleg met de artsen, verpleegkundigen en andere professionals 

• de contacten met familieleden en andere naasten van de gastbewoners 

• de werving, coaching en opleiding van en evaluatiegesprekken met vrijwilligers 

• het regelen van de inzet van de vrijwilligers  

• het onderhouden van de externe contacten 

• het geven van voorlichting 

• het organiseren van de dagelijkse gang van zaken in het hospicehuishouden 

• het contact onderhouden met het bestuur en deelname aan de bestuursvergaderingen 
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Functie-eisen 
De nieuwe coördinator  

• heeft affiniteit met de zorg voor terminale patiënten 

• gaat integer om met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens  

• heeft ervaring met leiding geven en het werken in een team 

• heeft ervaring met de samenwerking met vrijwilligers 

• functioneert zelfstandig binnen de vastgestelde kaders 

• heeft gevoel voor administratieve processen 

• is flexibel inzetbaar en blijft ook onder druk effectief presteren 

• heeft een HBO-opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau 

• is mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig 
 

Indiensttreding en inschaling 
De startdatum voor de coördinator is 15 februari 2019. De coördinator krijgt een tijdelijk contract 
voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De omvang van de functie is 0,66 fte. De 
inschaling vindt plaats in FWG-schaal 50-55.  
 

Insturen sollicitatie 
Uw sollicitatie dienen we uiterlijk 24 oktober te hebben ontvangen. U kunt uw sollicitatie samen met 

uw CV mailen naar secretaris@hospice-zaanstreek.nl. 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Corrie Noom (voorzitter), tel. 
075-6177314. 
 
De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 12 november. Voor het tweede 
gesprek met kandidaten uit de eerste gespreksronde hebben we 21 november ’s ochtends 
gereserveerd.  
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