
Stichting Hospice Zaanstreek
Huiselijke verzorging in de laatste levensfase

Werk dat er 
echt toe doet

Vrijwilligerswerk voor 
Stichting Zaanstreek

Bij ons zijn het de vrijwilligers die onze 
gastbewoners en hun naasten liefdevol en 
huiselijk opvangen en verzorgen. Zij maken 
het ‘bijna thuis gevoel’ dat zo kenmerkend 
is voor ons hospice. Daarbij worden ze on-
dersteund door professionele zorgverleners 
als verpleegkundigen en artsen.

Werken als vrijwilliger is niet eenvoudig. 
Het is verantwoordelijk werk. We moeten 
op je kunnen rekenen en het is dus niet 
vrijblijvend. Maar misschien juist daardoor 
geeft het ook veel voldoening. 

Als vrijwilliger werk je, minimaal één 
dagdeel per week, samen met een 
collega-vrijwilliger in blokjes van 4 uur 
tussen 07.00 en 23.00 uur. 
Daarnaast verwachten wij dat je minimaal 
één maal per maand een dagdeel van 
4 uur in een weekend kunt werken.

Wat zijn je taken als 
vrijwilliger?

•	 persoonlijke	zorg	en	aandacht	voor	de		
 gastbewoner en diens naasten (“er zijn”)
•	 zorg	dragen	voor	een	warme	en	
 huiselijke sfeer
•	 zorg	dragen	voor	eten	en	drinken
•	 ontvangst	van	bezoekers

Wat bieden wij jou:

•	 een	afwisselende	functie	in	een	warme		
  en collegiale sfeer
•	 de	basiscursus	terminale	zorg
•	 groeps-	en	werkbesprekingen	thema-
 besprekingen en aanvullende cursussen
•	 ondersteuning	en	begeleiding
•	 ondersteunen	in	de	lichamelijke	zorg

Wat vragen wij van jou:

•	 sterke	motivatie	voor	dit	werk
•	 goede	sociale	vaardigheden
•	 doorzettingsvermogen
•	 in	staat	tot	handelen	vanuit	rust,	respect,		
 aandacht en betrokkenheid
•	 beschikbaarheid	van	minimaal	één		
 dagdeel per week (4 uur) en één 
 dagdeel per maand in het weekeinde

Is je belangstelling gewekt? 

Denk je aan het vorenstaande te kunnen 
voldoen? En wil je je aanmelden als 
vrijwilliger? Neem dan contact op voor 
met Stichting Hospice Zaanstreek,
Tel: 075 6407795 of 
mail naar: info@hospicedeschelp.nl
Geef aan welke locatie je voorkeur heeft.

Meer informatie?  
Bel met de coördinator of kijk op de 
website: www.hospicedeschelp.nl 

Onze adressen:

Schoenerstraat 79, 1503BB Zaandam  
  

Evenwichtstraat 6, 1561 ZC Krommenie



Word
vrijwilliger

Stichting Hospice Zaanstreek 

Ons motto is ‘huiselijk verzorgd in de laatste 
levensfase’ En dat doen we met passie op 
2 locaties in Zaanstad. 

Hospice de Schelp heeft plaats voor vier 
gastbewoners en hospice Het Tij in 
Zaandam, heeft in het najaar van 2022 
plaats voor vijf gastbewoners. 

Wij bieden warme en liefdevolle zorg in 
een huiselijke omgeving. 

Voor wie is een hospice 
bestemd? 

Beide hospices zijn er voor alle inwoners in 
de regio Zaanstreek. Maar ook voor 
familieleden van inwoners uit de regio zijn 
er mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor 
ouders die elders wonen.

Stichting Hospice Zaanstreek staat open 
voor iedereen, ongeacht achtergrond, 
levensovertuiging, geaardheid of 
financiële	mogelijkheden.	

Wat biedt stichting Hospice 
Zaanstreek? 

Wij bieden zorg in een huiselijke omgeving, 
met warmte en aandacht die vrijwilligers 
geven. Als vrijwilliger word je ondersteund 
door de coördinatoren en de professionele 
zorg zoals  verpleegkundigen en artsen. 
Hulp voor het zwaarder huishoudelijk werk 
is eveneens aanwezig. 

In alles wat we doen willen we “er zijn voor 
de ander.” 
Aandacht	en	sfeer	creëren	die	de	
thuissituatie zo dicht mogelijk benadert. 
Daarbij staan de gastbewoners en hun 
naasten centraal.

Over onze locaties 

Hospice de Schelp is gevestigd in een 
prachtig historisch Zaans huis in het 
centrum van Krommenie. Het pand is 
omringd door een mooie tuin met diverse 
zitjes.
 
De tweede locatie is in de wijk Peldersveld 
in Zaandam. Hier worden in een ruime 
bungalow vijf gastbewonerskamers 
gerealiseerd. De beschutte tuin van het 
huis grenst direct aan het Darwinpark. 
Naar verwachting kunnen de eerste 
gastbewoners er terecht in het najaar 
van 2022.
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