
 

 

 

 

  

 

 

Acanthis is een stichting die door inzet van vrijwilligers hulp en ondersteuning biedt aan 

mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers. Vrijwilligers van Acanthis zijn 

zowel werkzaam bij de mensen thuis als in de hospices in Emmen, Hoogeveen en 

Meppel. 

 

Wij zoeken een COORDINATOR voor 18 – 22 uur per week. 

 

De coördinator is samen met een collega verantwoordelijk voor het realiseren van de 

uitvoering van de gewenste zorgverlening in het het Willem de Boer Huis, hospice te 

Hoogeveen. Het Willem de Boer Huis is een warm en gastvrij huis waar mensen in alle 

rust en geborgenheid hun laatste levensdagen door kunnen brengen. Iedereen is 

welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. 

 

De hoofdbestanddelen van de functie zijn: 

 Dagelijkse leiding en coördinatie in het hospice 

 Werving en selectie van vrijwilligers 

 Training, begeleiding en coaching van vrijwilligers 

 Bewaken en bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid van de inzet van vrijwilligers 

 Zorgdragen voor de juiste afstemming met professionele zorgverleners 

 Organiseren van het hulpverleningsproces 

 Onderhouden van interne en externe contacten en PR 

 

Wij vragen iemand: 

 Die bij voorkeur een afgeronde HBO-opleiding heeft en/of gelijkwaardig HBO 

werk- en denkniveau 

 Die stressbestendig is en coachend leiding kan geven 

 Die verantwoordelijkheid durft te nemen, zelfstandig en besluitvaardig is 

 Die kennis en ervaring heeft in leidinggeven, het werken met vrijwilligers en het 

bieden van mantelzorgondersteuning 

 Die goed kan samenwerken, kan luisteren en invoelend vermogen heeft 

 Met kennis van en affiniteit met palliatief terminale zorg (verpleegkundige 

achtergrond is een pré) 

 Met flexibele werkinzet 

 Met goede beheersing van de nederlandse taal en computervaardigheden. 

 

Er is sprake van bereikbaarheidsdiensten. Mede met het oog hierop zoeken we 

kandidaten uit de regio Zuid West Drenthe. De coördinator functioneert in een regionaal 

team. Het salaris is conform de CAO-VVT. 

 

Inlichtingen over de functie kunt u krijgen bij Grietje Bruins, algemeen manager 

Acanthis, telefoon 06-31958142. 

Functieomschrijving is aan te vragen per mail: g.bruins@acanthiszorg.nl 

 

U kunt uw sollicitatie voorzien van motivatie en CV voor 16 oktober 2020 mailen naar: 

g.bruins@acanthiszorg.nl 

 

De sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden op 23 oktober 2020. 

 

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 


