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VPTZ NNL zoekt een coördinator (12 uur per week) 

 

Wat ga je doen? 
Als coördinator heb je een spilfunctie in de palliatieve terminale zorg.  

- Je verzorgt de intake bij de cliënt. 

- Je organiseert en coördineert de inzet en scholing van de vrijwilligers. 

- Je begeleidt de vrijwilligers. 

- Je verricht administratieve werkzaamheden met geautomatiseerde 

systemen. 
- Je draagt zorg voor de communicatie naar de vrijwilligers. 

 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een enthousiaste en betrokken coördinator met een groot hart voor  
mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. 

Je bent integer en hebt een groot inlevingsvermogen. Daarbij heb je een 

HBO-werk- en denkniveau en bent flexibel in denken en handelen. Bij voorkeur 

beschik je over een opleiding op het gebied van sociaal-maatschappelijke 
dienstverlening of verpleging. 

 

Wie zijn wij?  
De VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Noordelijk Noord-Limburg biedt 
thuis of in het verzorgingshuis waar hij/zij woont, tijd, aandacht en 

ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten door de inzet van 

deskundige vrijwilligers. Deze groep van ongeveer 30 vrijwilligers biedt dag en 
nacht hulp. 

Inwoners van de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas en Venray 

kunnen een beroep doen op VPTZ Noordelijk Noord-Limburg.  
De VPTZ is een vrijwilligersorganisatie. De coördinatoren zijn de enigen met een 

betaalde functie. De functie van coördinator bij VPTZ NNL wordt ingevuld door 

twee personen. Zij vormen een team dat samen taken verdeelt, elkaar aanvult 

en ondersteunt. 

 

Wat wij bieden… 
Een club met betrokken en professionele vrijwilligers en zeer betekenisvol werk. 
Je wordt ingeschaald in salarisgroep FWG 50 van de CAO Verpleeg-, 

Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Je start met een 

tijdelijke dienstbetrekking die bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste 

dienstbetrekking. 

 
Kijk voor meer informatie op www.vptznoordlimburg.nl . 

 

  

http://www.vptznoordlimburg.nl/
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Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

- Miny Boersma, voorzitter VPTZ NNL, via e-mail minyboersma@gmail.com   

- Gerda Janssen, coördinator VPTZ NNL, via e-mail 

info@vptznoordlimburg.nl  
 

Interesse?  
Wij verzoeken geïnteresseerde kandidaten uiterlijk 22 mei 2021 te reageren door 
CV en motivatie te e-mailen naar bestuur-vptz-venray@hotmail.com , onder 

vermelding van  ‘vacature coördinator VPTZ NNL’. 

 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 mei of 4 juni. 
 

 

 

*** 
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