
 

 
Vacature Hospice Het Alteveer Assen 

 
In Hospice Het Alteveer in Assen leveren we goede zorg rond het levenseinde. In ons bijna-thuis-huis bieden we 
gastvrij onderdak aan ernstig zieke mensen in de allerlaatste fase van hun leven. Familie en naasten hebben hier de 
gelegenheid hun dierbare bij te staan en hebben alle ruimte om hen aandacht te geven zoals zij het willen. 
 
Ons hospice heeft zes ruime kamers in een nieuw gebouw in een groene omgeving aan de rand van Assen. In Hospice 
Het Alteveer wordt de mantelzorg overgenomen door onze goed opgeleide – bijna honderd - vrijwilligers. Zij worden 
bijgestaan door professionele zorgverleners en coördinatoren. De medische zorg wordt verleend door de eigen 
huisarts, de verpleegkundige zorg door een thuiszorgorganisatie.  
 
De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van de coördinatoren. Vanwege het vertrek van één van hen, 
hebben we een vacature:  
 

Coördinator 
 (16 uur met op termijn mogelijkheid tot uitbreiding aantal uren) 

 
Kern van de functie 
Samen met jouw collega coördinator organiseer je het vrijwilligerswerk en de zorg rondom de gasten van Hospice Het 
Alteveer. Als coördinator ben je de spil in onze organisatie. Samen met de andere coördinator zorg je voor een goede 
afstemming van het vrijwilligerswerk met de zorgprofessionals.  
 
Taken en werkzaamheden 

•  Bewaken van de kwaliteit van zorg 
•  Organiseren en coördineren van de dagelijkse gang van zaken 
•  Leidinggeven aan het team van vrijwilligers 
•  Organisatie van het hulpverleningsproces 
•  Werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers 
•  Overleg voeren met artsen, verpleegkundigen en andere professionals 
•  Organiseren en coördineren van de zorg van onze gasten en hun naasten. 

 
Functie-eisen en persoonlijke vaardigheden 

• HBO-werk- en denkniveau 
• Kennis van en affiniteit met de gezondheidszorg, in het bijzonder de palliatief terminale zorg 
• Kennis van en ervaring in leidinggeven en vrijwilligerswerk 
• Een sterke persoonlijkheid die beschikt over de nodige sociale vaardigheden (inlevingsvermogen, empathie, 

luisteren en geduld) en die in staat is om emoties te hanteren 
• Integer en betrouwbaar 
• Bereid (telefonische) bereikbaarheidsdiensten te doen. 

 
Het Hospice heeft een voorkeur voor iemand met een medische of verpleegkundige achtergrond. Het salaris van de 
coördinator is conform CAO VVT, schaal 50 
 
Iets voor jou? 
Heb je belangstelling? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en cv naar secretariaat@hospice-assen.nl. Reageren is mogelijk 
tot 6 februari 2023. Voor meer informatie over de vacature of met vragen kun je contact opnemen met Ricarda de 
Jong Posthumus, coördinator van het hospice. Zij is op maandag, dinsdag en woensdag te bereiken via 0592-300056. 
 
 


