
 
 

 
Vacature Coördinator Vrijwilligers Terminale Zorg in Haaglanden (24-28 uur) 
 
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg, actief in de regio Haaglanden, is wegens het vertrek van één van de 
coördinatoren op zoek naar een nieuwe collega voor 24 tot 28 uur per week. 
 
Algemeen 
De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) is er voor hulp in de laatste levensfase. Wordt de verzorging 
thuis van een ziek familielid of geliefde in de laatste levensfase zwaar, dan zijn onze vrijwilligers er om hierin 
te ondersteunen. De Stichting beschikt over circa 60 vrijwilligers die hulp verlenen en heeft twee betaalde 
krachten in (parttime) dienst.  
Het werkgebied is Den Haag, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar en Rijswijk. 
Meer informatie vindt u op onze site: www.terminalezorg.nl.  

 
Kern van de functie 
De coördinator vervult een spilfunctie in de organisatie zodat vrijwilligers aan cliënten in de laatste 
levensfase en aan hun naasten de gewenste tijd, aandacht en ondersteuning kunnen bieden.  
De belangrijkste onderdelen van de functie zijn: 

 Intake van cliënten 

 Werving en selectie van vrijwilligers en deze groep functioneel leiding geven 

 Organisatie van vrijwilligersbijeenkomsten en scholing  

 Aanspreekpunt voor externe contacten 

 (Mede-) verantwoordelijk voor uitingen naar buiten (PR / website / social media)  

 Betrokken bij het beleid van de Stichting  

 Volgen van ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk en palliatieve terminale zorg 
Beide coördinatoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk en leggen verantwoording af aan het bestuur. 
 
Functie eisen 

 HBO diploma in een voor de functie relevante richting 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in zorg of welzijn 

 Kennis van en/of ervaring met vrijwilligerswerk  

 Affiniteit met het werkveld van de palliatieve terminale zorg  

 Kennis van automatisering (registratie systeem cliënten en vrijwilligers en Office) 

 Zelfstandig kunnen werken en uitstekende communicatieve vaardigheden 

 In staat zijn visie te ontwikkelen op het terrein van de palliatieve terminale zorg thuis 
 
Salaris 
De functie is ingeschaald in FWG-schaal 50 (min. € 2.554,98 tot max. € 3.707,64 per maand bij een 
dienstverband van 36 uur) aangevuld met 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Er zijn 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT. En er is volop ruimte voor persoonlijke groei en 
opleiding. Het betreft een aanstelling van 24 tot 28 uur per week, voor de duur van 1 jaar met uitzicht op 
vast dienstverband. 
 
Sollicitatie 

 Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Maud Beunis, coördinator, e-mailadres: 
info@terminalezorg.nl.  

 U kunt uw sollicitatiebrief met CV voor 8 februari per mail richten aan de voorzitter van het bestuur, 
Mia van Leeuwen, e-mailadres: bestuur.terminale.zorg@gmail.com.  

 De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 en 12 februari 2021.  
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