
 

 

 

 

 

Vacature  

Vrijwillig coördinator VPTZ Gooi en Vechtstreek  

 

De stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek biedt ondersteuning thuis (waarbij “thuis” ook kan zijn het 

permanent verblijven in een verpleeghuis of andersoortige zorginstelling) bij mensen voor wie geen 

genezende behandeling meer mogelijk is en zich in de laatste maanden van hun leven bevinden.  

Geschoolde en betrokken vrijwilligers bieden concrete ondersteuning voor de cliënt en zijn/haar 

naasten waardoor de mantelzorgers even tijd voor zichzelf kunnen nemen als de vrijwilliger er is. 

 

De Stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek zoekt een vrijwillig coördinator die in staat is samen te 

werken met een groep vrijwilligers en de juiste match te maken op basis van de vraag bij de cliënt 

thuis. Je levert maatwerk op wezenlijke vragen in de laatste fase van een leven. 

 

De vrijwillig coördinator werkt in een team van drie coördinatoren en de regio coördinator VPTZ. 

Gezamenlijk coördineren zij de samenwerking met de  20-30 vrijwilligers Je kunt je handelen 

verantwoorden aan de regio-coördinator. 

De gehele regio Gooi en Vechtstreek is je werkgebied, het wonen in de regio én het in bezit zijn van 

een auto is gebleken een voorwaarde te zijn.  

 

Taakelementen: 

 

- Telefonisch bereikbaar voor de aanvragen vanuit toekomstige cliënten 

- Afnemen van een intake bij de cliënt thuis 

- Maken van de juiste match tussen een vrijwilliger en een cliënt 

- Leiden en ondersteunen van de groep vrijwilligers 

- Opbouwen en onderhouden van relaties met relevante stakeholders zorgorganisaties en 

relevante netwerken 

- Werven en begeleiden van vrijwilligers samen met de regio-coördinator 

 

Ben jij een warme persoonlijkheid met: 

- Goede contactuele vaardigheden 

- Affiniteit met de palliatieve zorg 

- Humor op de juiste plaats 

- Ervaring met het werken met vrijwilligers 

- Digitale vaardigheden 

- Positieve grondhouding 

 

   dan zou jij degene kunnen zijn die wij zoeken! 



 

De stichting VPTZ Gooi en Vechtstreek biedt een team van bevlogen vrijwilligers en een bestuur met 

ambitie. 

Geboden wordt een passende vrijwilligersvergoeding en een vergoeding van de gemaakte (on/reis) 

kosten. Daarnaast wordt er van je gevraagd  om desgewenst cursussen te volgen via de 

koepelorganisatie. 

We vragen van elke vrijwilliger een verklaring omtrent het gedrag (VOG). 

 

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met de voorzitter Loes Peters van de VPTZ 

(telefoonnummer: 06-21227217). 

 

Je motivatiebrief en CV kun je mailen naar de secretaris@vptzgooienvechtstreek.nl 

 

Bezoek ook onze website: www.vptzgooienvechtstreek.nl 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
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