
 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functienaam: Coördinator Hospice 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Naam instelling Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek 

  

Kern / doel van de functie:  
Het organiseren en coördineren van de zorg aan mensen in hun laatste levensfase en hun 
naasten in hospice alsmede de thuissituatie uitgaande van de visie en de doelstellingen van 
de Stichting Hospice Duin en Bollenstreek.  

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Situatieschets: 

Binnen het hospice wordt zorg verleend aan maximaal 6 gasten, die in de laatste fase van 

hun leven zijn en hun naasten. In het hospice werken, naast verpleegkundigen gedetacheerd 

vanuit van Marente, ruim 80 vrijwilligers. Medische zorg wordt verleend door de huisarts van 

de gast, eventueel bijgestaan door de palliatief consulent. 

In de thuissituatie worden ca. 20 vrijwilligers op aanvraag ingezet.  

 

Leiding ontvangen van: 

De coördinator Hospice ontvangt leiding van de manager Hospice en legt verantwoording af 

aan de manager Hospice. 

 

Leiding geven aan: 

Geeft operationeel leiding aan de gedetacheerde verpleegkundigen en vrijwilligers. 

 

Interne / externe contacten (met wie, frequentie, doel): 

Intern 

 Stichtingsbestuur                                    regelmatig 

 Manager                                                  frequent 

 Collega coördinator                                 frequent 

 Vrijwilligers en Verpleegkundigen           dagelijks 

 Verblijvende gasten en hun naasten       dagelijks 

Extern:                                                     

 Externe instanties                                    frequent 

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HOOFDLIJNEN 

a. organiseren en coördineren van zorg aan mensen in hun laatste levensfase en hun 
naasten  

b. organiseren en coördineren van de vrijwilligers 

c. afstemming met vrijwilligers en professionals  

d. onderhouden van externe contacten  



 

 

e. dagelijkse leiding van het hospice en onderhouden van contacten met manager. 

 

 

UITWERKING TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

A. organiseren en coördineren van zorg aan mensen in de laatste levensfase en hun 
naasten  

 draagt mede zorg voor de uitvoering van de aanmeldings- en opnameprocedure  

 organiseert en bewaakt de inhoud van de zorgverlening, onderhoudt hiertoe nauwe 
contacten met externe professionele hulpverleners  

 onderhoudt contacten met gasten en hun naasten  

 draagt zorg voor het afsluiten van de zorg en de nazorg aan de naasten  

 bewaakt en bevordert de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening  

 draagt mede zorg voor een optimale afstemming van vraag en aanbod 

 geeft uitvoering aan de wachtlijstbegeleiding  

 

B. organiseren en coördineren van vrijwilligerswerk  

 draagt zorg voor de werving, selectie en introductie van vrijwilligers 

 draagt zorg voor het inwerken en beoordelen van vrijwilligers  

 draagt zorg voor de scholing cq deskundigheidsbevordering van vrijwilligers  

 begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers, houdt functioneringsgesprekken 

 zorgt voor de planning van de inzet van vrijwilligers  

 organiseert vrijwilligersbijeenkomsten 

 voert de administratie en registratie met betrekking tot de vrijwilligers  

 

        C. afstemming met vrijwilligers en professionals  

 zorgt voor een goede afstemming tussen vrijwilliger en gast en tussen vrijwilliger en 
professionele hulpverlener  

 zorgt voor een goede onderlinge samenwerking tussen vrijwilligers en professionals 

 

  D. onderhouden van externe contacten  

 is aanspreekpunt voor de vrijwillige terminale thuiszorg, externe zorgdisciplines en 
organisaties  

 participeert in regionale en landelijke bijeenkomsten voor coördinatoren van 
hospices  

 bewaakt de identiteit en de autonomie van het hospice in contacten en 



 

 

samenwerking met andere zorgdisciplines en organisaties.  

 

E. dagelijkse leiding van het hospice en onderhouden van contacten met de manager. 

 verantwoordt uitgevoerde werkzaamheden aan manager  

 vervangt, indien nodig, de manager 

 adviseert de manager over alle aspecten van beleid en besluitvorming, die te maken 
hebben met de taken en verantwoordelijkheden van de coördinator  

 volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, vrijwilligerswerk, 
palliatieve en terminale zorg.  

 bewaakt mede het budget van het hospice  

 participeert in 24-uurs bereikbaarheidsdiensten buiten kantooruren. Is in staat 
verpleegtechnische handelingen uit te voeren. 

 

TOELICHTING BIJ FUNCTIE-EISEN 

Kennis:  

Voor de uitoefening van deze functie is een opleiding op HBO werk- en denkniveau  
gewenst.  

Kennis op het gebied van palliatieve en terminale zorg. Het hebben van een BIG 
geregistreerde verpleegkundige/verzorgende opleiding is een vereiste. 

Kennis op het gebied van vrijwilligerswerk. 

Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij.  

Kennis en ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen voor verwerking van 
teksten en registratie van gegevens. 

 

Zelfstandigheid: 

De functie wordt aan de hand van hoofdlijnen naar eigen inzicht ingevuld. Voorkomende 
problemen worden zelfstandig opgelost waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit, 
vindingrijkheid, daadkracht en besluitvaardigheid van de coördinator. Er is 
terugvalmogelijkheid op de manager Hospice en in beperkte mate op het bestuur. 

 

Sociale vaardigheden: 

Sociale vaardigheden als inlevingsvermogen, empathie, luisteren en geduld zijn van belang 
in het intermenselijke contact met de gasten en hun naasten. Het coördineren en het 
afstemmen van de activiteiten van vrijwilligers en professionele hulpverleners stelt eisen 
aan vaardigheden als tact, motiveren, corrigeren en conflicthantering.  

 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed: 

Er is sprake van verantwoordelijkheid voor de dagelijkse organisatie van het hospice en de 
kwaliteit van de zorgverlening. Er is kans op het veroorzaken van immateriële schade in 



 

 

zorgcontacten en contacten met vrijwilligers en hulpverleners. Invloed op het beleid is 
mogelijk middels het doen van beleidsvoorstellen naar manager en bestuur en via 
deelname aan het coördinatieteam.  

 

Uitdrukkingsvaardigheid: 

Voor uiteenlopende gespreks- en overlegsituaties en bij het opstellen van notities en 
rapportages is een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig. Het 
zich kunnen uitdrukken in begrijpelijke taal naar zowel gasten en hun naasten als 
vrijwilligers en hulpverleners is vereist. In de contacten met de gasten is non-verbale 
communicatie nodig. Het hebben van didactische vaardigheid is een pré. 

 

Bewegingsvaardigheid: 

Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van ondersteunende werkzaamheden in 
de ADL-zorg. Zo ook voor het bedienen van een computer. 

  

Oplettendheid: 

Oplettendheid ten aanzien van de behoeften en verwachtingen is belangrijk in het contact 
met de gasten, naasten en vrijwilligers. Oplettendheid is eveneens vereist bij het bewaken 
van het budget.  

 

Overige functie-eisen: 

Geduld in de begeleiding van de gasten, hun naasten en vrijwilligers. 
Doorzettingsvermogen bij het streven naar verbetering in kwaliteit en coördinatie van 
zorgverlening. 

Representativiteit is nodig voor het vervullen van de externe verplichtingen 

Integriteit is vereist bij het omgaan met persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie. 

  

Inconveniënten  

Fysieke belasting treedt op bij het verplaatsen van gasten.  

Zware psychische belasting treedt op in het begeleiden van de gasten en hun naasten 
waarin regelmatig sprake is van een diepgaande confrontatie met geestelijk en/of 
lichamelijk leed.  

 

BETROKKEN BIJ DE TOTSTANDKOMING EN VASTSTELLING VAN DE 

FUNCTIEBESCHRIJVING: 

 Naam Datum Opmerkingen 

Coördinatoren G. van Eik 14-12-2007  

I. Peschier 14-12-2007  

I. Avis 14-12-2007  



 

 

   

Leidinggevende(n) 

 

E. van Duin 03-12-2007       

E. van Duin 30-10-2012 Aanpassing VPTZ 

      2013      Aanpassing 

didactiek      

  02-07-2014 Aanpassen 

verpleegkundige/ver

zorgende 

P & O GJ Kruijdenberg 20-12-2007       

             

Bestuur L. vd Voorn 14-12-2007       

J. de Vries        

 


