
Financial(s) gezocht voor Hospice Dôme in Amersfoort 
 
Hospice Dôme is een zelfstandig high care hospice in Amersfoort-Zuid, 
werkend vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging. Hospice 
Dôme heeft plaats voor 7 gasten en hun naasten. Er werken 24 
medewerkers (12 fte) en 43 vrijwilligers. De omzet is circa 1,2 miljoen en 
de laatste jaren is de exploitatie gezond. 
 
De leiding van Stichting Exploitatie Hospice Dôme is in handen van 
een statutair directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 
leden. Daarnaast zijn er 2 stichtingen verbonden aan Hospice Dôme: 

 Stichting Vrienden van Dôme, gericht op verwerving fondsen voor bestemmingen die 
niet uit de reguliere inkomsten gedekt kunnen worden en ter ondersteuning van het 
hospice bij financieel moeilijker tijden; 

 Stichting Dôme Beheer, eigenaar van het gebouw aan de Appelweg en verhuurder 
daarvan aan het hospice. 

 
Statutair is bepaald dat een aantal leden van de Stichting Vrienden en Stichting Beheer 
tevens lid van de Raad van Toezicht. Al deze functies zijn onbezoldigd. 
 
Wegens het aflopen van de bestuurstermijn van de toezichthouder met het 
aandachtsgebied financiën, tevens penningmeester bij Stichting Vrienden en Stichting 
Beheer, zijn wij op zoek naar een geschikte opvolger. 
 
Profiel 

 Inhoudelijke kennis van / ervaring met financiën in een (kleine) complexe organisatie 
 Bijpassende achtergrond op HBO/WO niveau 
 Bekend met accountancy en controlling, zo mogelijk in een zorginstelling 
 Affiniteit met hospicezorg 
 Christelijk meelevend 
 Interesse om zich verder te ontwikkelen als toezichthouder / penningmeester 

 
Er zijn veel ontwikkelingen in de hospicezorg: inhoudelijk, technologisch en op het gebied van 
financiering en beleid. Deze ontwikkelingen zullen om passende reacties vragen. We zoeken 
iemand die hier vanuit de eigen expertise een bijdrage aan kan leveren. 
 

- De rol als toezichthouder met aandachtsgebied financiën is meer op afstand, samen 
met een collega vorm je de financiële commissie en ben je gesprekspartner voor de 
directeur-bestuurder. 

- De rol als penningmeester in Stichting Vrienden en Stichting Beheer is meer 
uitvoerend. In beide stichtingen zijn we bezig met een verdere professionalisering van 
het bestuur op basis van veranderende regelgeving. We zoeken iemand die zowel 
hands on kan zijn én ideeën kan ontwikkelen voor verdere professionalisering van het 
bestuur, met name m.b.t. de financiële aspecten. 

 
Heb je interesse in een rol als toezichthouder / penningmeester of in één van deze rollen? We 
komen graag met je in contact, stuur je brief of CV naar raadvantoezicht@hospicedome.nl 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lukas Heijs, voorzitter Raad van Toezicht, 
lh.heijs@planet.nl  
 
 
Bijlage 

 Profielschets toezichthouder  
 Profielschets penningmeester 


