
Liemerije is het adres voor ouderenzorg in de Liemers en omgeving. Onze 
cliënten zijn bij onze deskundige medewerkers in goede handen. Wij zijn 

gespecialiseerd in problemen die kunnen ontstaan bij het ouder worden en 
passen de behandeling en/of begeleiding aan op de wensen en mogelijkheden 
van onze cliënten. 

 
Hospice De Hazelaar in Zevenaar is een afdeling voor terminaal zieke mensen die 

in alle rust en veiligheid willen sterven. In een huiselijke sfeer worden cliënten en 
familieleden ondersteund om de laatste levensfase op een goede manier door te 
brengen. Het is een plek om te leven tot het einde. Hospice De Hazelaar is een 

huiselijke afdeling waar cliënt en familie centraal staan. De zorg en 
ondersteuning zijn gericht op het zo goed mogelijk afronden van het leven. De 

cliënt heeft zelf de regie in handen. Om de laatste levensfase zo comfortabel en 
waardig mogelijk te laten verlopen is er veel aandacht voor het verlichten van de 

klachten.  
 
 

 
Voor Hospice de Hazelaar zoeken wij vrijwilligers: 

 
  
Werkzaamheden  

• U vervult de rol van gastheer/vrouw op de Hazelaar. 
• Samen met de woonbegeleider stemt u dagelijks de werkzaamheden af. 

• Het begeleiden van de maaltijden in de huiskamer. 
• Vrijwilligers draaien een 4-uurs dienst op de afdeling. De diensten zijn van 

9.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00 uur tot 21.00 uur. In de toekomst 

streven we naar extra inzet van vrijwilligers van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Uw profiel 

• U heeft affiniteit met de doelgroep; 

• U bent in staat om cliënt en familie centraal te stellen. U kunt ze actief 
betrekken en ondersteunen bij het proces; 

• Samen werken doet u graag, maar u bent goed in staat om solistisch te 

werken; 
• U zegt wat u denkt, voelt en ziet; 

• U bent bereid om 2 maal per maand een weekenddienst te draaien. 
 
Wij bieden 

Als vrijwilliger speelt u een belangrijke rol binnen het team. Het team vrijwilligers 
draagt intensief bij aan de kwaliteit van leven rondom de laatste levensfase. Er 

vindt regelmatig overleg plaats met collega vrijwilligers en woonbegeleiders, 
waarmee we graag investeren in uw kennis en werkmotivatie. 

 
Informatie/sollicitatie 
Voor meer informatie over deze functie en de voortgang van de procedure kunt u 

contact opnemen met Mirjam van Vuuren of Anne Slöetjes, (woonbegeleiders 
Hospice de Hazelaar) via telefoonnummer 088 - 044 1630. 

 
 


