
 
Teamcoördinator ontmoetingscentrum Venlo 
 
Ben jij een bevlogen, enthousiaste leider die het verschil wil maken voor mensen die te 
maken krijgen met kanker?  
 

Dan zoeken wij jou! 
 
Het ontmoetingscentrum 
Het Toon Hermans Huis Noord-Limburg is een ontmoetingscentrum in hartje Venlo voor 
mensen met kanker en hun naasten. Men loopt hier binnen voor een kop koffie of thee en 
een goed persoonlijk gesprek en ontmoet mensen die begrijpen wat het betekent om kanker 
te hebben, wat het met je doet en hoe het voelt! Daarnaast kan er deelgenomen worden 
aan verschillende activiteiten en gespreksgroepen.  
 
Functieomschrijving 
Als teamcoördinator ben je leidinggevende voor ons ontmoetingscentrum in Venlo. Dit 
betekent dat je activiteiten coördineert en organiseert en de vrijwillige medewerkers 
begeleidt. Kortom, je zorgt ervoor dat het ontmoetingscentrum een fijne en veilige plek is 
voor bezoekers en vrijwillige medewerkers. Momenteel staan we voor een transitie naar een 
toekomstbestendig ontmoetingscentrum en jij kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
 
Taken 
Je belangrijkste taken zijn: 

• Je organiseert het veranderproces voor een toekomstbestendig ontmoetingscentrum 
• Je bent leidinggevende voor een groep enthousiaste en betrokken vrijwillige 

medewerkers 
• Je zorgt voor een motiverende en productieve werksfeer en bewaakt de kwaliteit van 

de zorg 
• Je begeleidt het proces van het activiteitenaanbod, informatie, administratie, 

doorverwijzing en kwaliteit 
• Je stelt jaarplannen op en zorgt voor de realisatie hiervan 
• Je denkt mee over de ontwikkeling van het regiobeleid 
• Je beheert het facilitaire proces van het ontmoetingscentrum 
• Je volgt relevante maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor 

het ontmoetingscentrum 
• Je werkt samen met externe organisaties ten behoeven van het ontmoetingscentrum 

 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende functie voor 20 uur per week  
• Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, in FWG 55 
• Een enthousiast en bevlogen team van vrijwillige medewerkers  

 
 
 



 
Wie zoeken wij? 
Allereerst is het ontzettend belangrijk dat je enthousiast en gedreven bent om voor mensen 
die te maken krijgen met kanker en onze vrijwillige medewerkers een fijne en veilige 
omgeving te creëren in ons ontmoetingscentrum. Het is daarnaast belangrijk dat je ervaring 
hebt met het leidinggeven aan vrijwillige medewerkers in een zorgorganisatie.  
 
Wil je meer weten, neem contact op met: 
Mat Vestjens, Directeur Toon Hermans Huis Noord-Limburg via 0650214006 of Marly van 
Wijlick, Regio Coördinator via 0683983996 
 
Ben jij degene die we zoeken, stuur dan je gegevens naar: 
Solliciteren kan per mail via: contact@toonhermanshuisnoord-limburg.nl. Reageren kan tot 
uiterlijk 1 december. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5-6-7 december. 
 
 
 
 


