
 

                                                            
                   

Issoria Hospice & Thuis biedt ondersteuning aan mensen die binnen korte tijd verwachten te sterven. Psychische, 
sociale en spirituele zorg tellen hierbij evenzeer mee als de lichamelijke verzorging. Issoria biedt zoveel mogelijk 
ruimte, opdat ieder mens op eigen manier invulling kan geven aan de laatste fase van het leven.  Dit doen wij 
zowel binnen ons hospice aan de Burggravenlaan in Leiden als in de thuissituatie. Binnen Issoria Thuis zijn ruim 
twintig vrijwilligers actief. In de hospice zijn ruim honderd vrijwilligers actief. Daarnaast werkt er een team vaste 
verpleegkundigen. Zij zijn gedetacheerd vanuit thuiszorgorganisatie ActiVite.  

 
Wij zijn op zoek naar: 
 

Projectleider 
(8 UUR PER WEEK) 

 
Als projectleider ben je intensief betrokken bij het project Oog voor Naasten 2. Dit onderzoek richt zich op het 
toetsen van ervaringen van de Oog voor Naasten-methodiek in de praktijk. Deze methodiek is erop gericht de 
zorg voor en begeleiding van naasten structureel in te bedden in een organisatie. Het project is begin maart in 
Issoria opgestart en zal naar verwachting een looptijd van 1 jaar hebben. 
 
De projectleider draagt er zorg voor dat de volgende doelstellingen bij afronden van het project binnen Issoria 
zijn bereikt: 
- De geselecteerde instrumenten Oog voor Naasten-methodiek zijn geïmplementeerd. 
- Alle betrokken (vrijwillige) medewerkers zijn voldoende toegerust om hiermee te werken. 
 
Naast de activiteiten in het kader van het project ondersteun je de coördinatoren bij de begeleiding van 
(nieuwe) gasten van de hospice en cliënten thuis en de vrijwilligers. De werkzaamheden verricht je in nauwe 
samenwerking met de directeur en coördinatoren van Issoria. Ook de hospice assistente is een naaste collega 
waar je veel mee samenwerkt. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur.   
 
Je hebt een achtergrond binnen de zorg, bij voorkeur een verpleegkundige opleiding. Het is een pré als je 
beschikt over ervaring in de palliatieve terminale zorg en/of in het werken met vrijwilligers. Je hebt ervaring 
met het leiden van projecten. Je bent empathisch en sociaal vaardig. Je beschikt over doorzettingsvermogen. 
Zelfstandigheid, daadkracht, geduld en creativiteit zijn vertrouwde begrippen.  
 
De functie is geschikt voor herintreders. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man.  
Salariëring zal plaatsvinden volgens de CAO-thuiszorg. 
De aanstelling is aanvankelijk voor een jaar. In verband met het bereiken van de pensioenleeftijd van de 
coördinator Issoria Thuis begin 2023 zijn er interne doorgroeimogelijkheden bij gebleken geschiktheid.  
 
De advertentie verschijnt tegelijkertijd intern en extern. 
 
INFORMATIE EN SOLLICITATIE 
Verdere informatie over de vacature kun je opvragen via 071 5142275.  
Je kunt hiervoor vragen naar Marieke Zebregs, directeur of Inez Karssen, coördinator.  
 
Brieven kun je sturen of mailen vóór 1 mei naar: 
Issoria Hospice & Thuis,  
t.a.v.: mw. M. Zebregs,  
Burggravenlaan 11, 2313 HM Leiden, info@issoria.nl 
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