
 

Hospice Issoria in Leiden zoekt een 
 
Directeur (m/v) voor 32-36 uur per week,  
 
die op basis van verbindend leiderschap leiding geeft aan de hospice. 
 
De organisatie 
Hospice Issoria is een woonhuis met zeven gastenkamers voor mensen die binnen korte tijd 
verwachten te overlijden. Een huis met liefde en aandacht voor kwaliteit van leven. waar de gast 
centraal staat. Naast zorg voor de gasten biedt Hospice Issoria rouwondersteuning en coördinatie 
van palliatieve zorg thuis (Issoria Thuis).  
 
De mensen 
Samen zorgt het hospice-team dat iedere gast op eigen wijze waardig afscheid kan nemen van het 
leven. Het team bestaat uit de nieuwe directeur, een coördinator, een hospice assistent, rond de 
100 vrijwilligers en een ingehuurd team van verpleegkundigen. Er zijn diverse werkgroepen, 
externen en bestuursleden die de directeur ondersteunen.  
 
De opdracht 
Naast algemeen leidinggevende taken werkt de nieuwe directeur samen met het bestuur en 
andere betrokkenen aan een succesvolle doorontwikkeling van de organisatie ten aanzien van 
zowel de strategie, de structuur, de cultuur als de systemen, op basis van n- als externe 
ontwikkelingen. De directeur is tevens ‘hands-on’. 
  
Profiel van de directeur 
De directeur heeft  ‘hart en hoofd’ voor hedendaagse palliatieve zorg, ziet kansen, grijpt deze en 
werkt bewezen op basis van verbindend leiderschap. De belangrijkste opdracht is het goed 
organiseren en beheersen van een integrale zorgverlening door hospicemedewerkers, vrijwilligers 
en verpleegkundigen.  
Voor deze functie is zowel een opleiding als meerdere jaren ervaring op gebied van management 
in een sociaal maatschappelijke (zorg)organisatie noodzakelijk. Kennis van en ervaring met werk 
binnen een vrijwilligersorganisatie is een pre. Een zorginhoudelijke achtergrond is een pluspunt, 
maar niet strikt noodzakelijk. 
 
Aanstelling en arbeidsvoorwaarden 
De cao VVT is van toepassing. De functie wordt gewaardeerd op maximaal niveau FWG 65. 
Inschaling is afhankelijk van ervaring en functiejaren en bedraagt minimaal € 3.583,00 en 
maximaal € 5.396,00 (niveau juni 2019).  
 
Interesse en procedure 
 Voor zowel vragen over de functie als het kenbaar maken van interesse voor de functie kunt u uw 
vragen of sollicitatie richten aan Sjaak de Gouw, bestuurslid Stichting Hospice Issoria, via het 
emailadres  sdegouw@ggdhm.nl. 
De reactietermijn sluit 20 juni 2019. Indien u wordt uitgenodigd voor het vervolg, vinden er twee 
gesprekken plaats: één gesprek met twee bestuursleden en de coördinator en één gesprek met 
een vertegenwoordiging van vrijwilligers, verpleegkundigen en de hospice assistent.  
 
Op de website van Issoria staat een uitgebreidere functiebeschrijving.  
 

mailto:sdegouw@ggdhm.nl

