
Vrijwilliger worden?
‘Palliatieve zorg in huiselijke sfeer’

Hospice Egmond
Ons hospice is een bijna-thuis-huis  waar we liefdevolle opvang en steun  geven aan mensen in hun 
laatste levensfase. Als het thuis niet meer gaat of als de mantelzorger(s) overbelast zijn, biedt Hospice 
Egmond een rustige plek waar de gast en zijn of haar naasten de ruimte krijgen daadwerkelijk samen 
te zijn. Zo kunnen we voor hen het thuisgevoel zo lang mogelijk vasthouden in een beschermende 
omgeving met 24 uur ondersteuning en aandacht. Onze gasten houden de regie; wij ondersteunen hen 
en proberen ongemak en pijn zoveel mogelijk te verlichten. Hun welzijn en hun wensen staan voorop. 
Onze vrijwilligers zijn van groot belang: zij zorgen voor warmte en aandacht en voor een huiselijke sfeer. 

De gasten en hun naasten bevinden zich in een tijd waarin afscheid wordt genomen. Dat maakt dat 
het leven soms moeilijk te dragen is. Het werk van onze vrijwilligers is cruciaal: anderen met liefdevolle 
aandacht bijstaan kan het lijden lichter maken. Helpen waar dat nodig is,  de ander zien en erkenning 
geven, zorgdragen voor eten en drinken. 

Als gastvrouw en gastheer doe je je uiterste best het welzijn en de persoonlijke wensen van de gasten 
steeds voorop te stellen. Respect, rust en ruimte bieden aan dat wat nodig is. Vrijwilligerswerk in een 
hospice is niet eenvoudig, maar geeft veel voldoening.



Wat zijn je taken als vrijwilliger?
• persoonlijke ondersteuning en aandacht voor de gasten en hun naasten (‘er zijn’)
• zorg dragen voor warme en huiselijke sfeer
• zorg dragen voor eten en drinken
• ontvangst van bezoekers
• huishoudelijke taken

Wat bieden wij jou?
• een afwisselende, betekenisvolle functie in een collegiale sfeer
• uitgebreid intakegesprek met alle ruimte voor vragen
• mogelijkheid twee dagdelen mee te draaien
• steun van en begeleiding door de coördinatoren
• trainingsbijeenkomsten en aanvullende cursussen 
• groeps- en werkbesprekingen

Wat vragen wij van jou?
• oprechte motivatie voor dit werk
• empathisch vermogen
• � exibiliteit en collegialiteit
• goede sociale vaardigheden
• beschikbaarheid van een á twee dagdelen per week van 4 uur: 

keuze tussen 07.00 - 11.00, 11.00 - 15.00, 15.00 - 19.00 en 19.00 - 23.00 uur
• beschikbaarheid gewenst voor één weekeind-dagdeel per maand en voor één feestdag per jaar
• in staat tot handelen vanuit rust, respect en betrokkenheid

Zee, strand, bos en duinen
Ons hospice leunt min of meer tegen het duingebied aan. De inrichting van het 
gebouw is dan ook geïnspireerd op onze omgeving. Niet voor niets hebben de 
initiatiefnemers voor dit hospice in 2014 een stichting opgericht met de naam 
‘Zeedistel’. 
Deze vertrouwde stekelige schoonheid uit de duinen met zijn grijze bladen en helderblauwe 
bloemen heeft een beschermende functie in de natuur en staat voor onschuld, ruimte en 
eeuwigheid. Maar het is vooral een herkenning en herinnering aan onze directe omgeving.

Ook in ons logo refereren we aan de groene tinten uit de duinen en aan de drie Egmonden.

Belangstelling voor vrijwilligerswerk? Vraag meer informatie bij een van onze coördinatoren: 
Els Rosenmöller en Nathalie Groot. We zijn te bereiken via 072 888 91 61 of liever nog via 
info@hospice-egmond.nl. 

Sportlaan 2, 1931 AV Egmond aan Zee.  
www.hospice-egmond.nl

We hebben vele soorten vrijwilligers nodig: in huis, als kookvrijwilliger, in de tuin, 
achter de computer, maar ook voor de PR of andere ervaringsdeskundigen. 


