
 

Stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Uden-Veghel biedt met ruim twintig 

geschoolde vrijwilligers, voornamelijk gedurende de nacht, ondersteuning in de thuissituatie of 

zorginstellingen  rondom het overlijden.  

Wij zijn op zoek naar een empathische, flexibele en betrokken: 

Verpleegkundig coördinator. 

Niveau 4 of 5 met ervaring en affiniteit in de palliatieve zorg. 

16 uur p/week verdeeld over drie of vier dagen. 

Telefonische bereikbaarheidsdienst om 24 uurs bereikbaarheid te borgen. 

Regelmatige werktijden. Geen weekenddiensten en vrij op feestdagen. 

 

Een unieke functie-inhoud: Je gaat werken in de palliatieve terminale zorg waar je in een kwetsbare 

en intieme fase van een mensenleven een intakegesprek met de client en familie voert, en 

gedurende de inzet contact met hen onderhoudt. Je informeert, begeleidt en evalueert onze 

vrijwilligers gedurende een inzet. Je draagt bij in de werving en (bij)scholing van onze vrijwilligers. 

Samen met de andere coördinatoren organiseer je de vrijwilligersbijeenkomsten voor overleg, 

reflectie en ontspanning. Onderhoud je de contacten met zorgprofessionals. Beleef je plezier aan het 

organiseren en coördineren van het proces rondom een inzet vanaf aanname tot afronding bij 

overlijden of overplaatsing. Verzorg je registratie en subsidie-aanvragen. Scholing en training is 

vanzelfsprekend. Je bent handig met Word, Excel en social media en kunt jezelf schriftelijk als 

mondeling goed uitdrukken in de Nederlandse taal. Je participeert in overlegstructuren met de 

landelijke VPTZ, netwerk palliatieve zorg en het bestuur. 

Wij bieden jou: Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT functiewaarderingsschaal 40. Zelfstandige en 

gedeelde taken in een klein en hecht team. Een basisscholing en zorgvuldige inwerkperiode. De kans 

om jaarlijks scholing en training te volgen. We werken volgens de kwaliteitsrichtlijn palliatieve zorg. 

We regelen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor je. Op www.svptz.nl kun je lezen wat we nog 

meer te bieden hebben. 

VPTZ Uden-Veghel opereert in de volgende plaatsen: Boekel, Venhorst, Erp, Boerdonk, Heeswijk, 

Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, Sint Oedenrode, Olland, Nijnsel, Zeeland, Uden, Volkel, Odiliapeel, 

Veghel, Eerde, Zijtaart, Mariaheide en Keldonk. 

Bij vragen: Neem gerust contact op  met de dienstdoende coördinator van VPTZ op 06-12114606. 

Solliciteren: Als je jezelf in bovenstaand profiel herkent zien we je motivatie en CV graag voor 12 

januari 2020 tegemoet. Per brief aan: Bestuur VPTZ Uden-Veghel t.n.v. Wiebe Oosten, 

Frisselsteinstraat 5, 5461 AD Veghel. Of via mail t.n.v. Bestuur VPTZ Uden-Veghel:  info@svptz.nl 
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