
Hospice Dôme biedt deskundige palliatieve terminale zorg aan mensen die 
ongeneeslijk ziek zijn en aan hun naasten. Dit vindt plaats in een gastvrije, 
huiselijke omgeving in een rustige, informele sfeer. Kenmerkend is de 
combinatie van persoonlijke, liefdevolle aandacht en professionele zorg 
en begeleiding. De zorg wordt aangeboden vanuit een algemeen 
christelijke levensovertuiging. 

Een multidisciplinair team biedt 24 uur per dag professionele verzorging 
en begeleiding. Er is altijd een gespecialiseerde verpleegkundige 
aanwezig die wordt bijgestaan door zorgkundigen en speciaal 
opgeleide vrijwilligers.  
 
De medische begeleiding is in handen van de hospicearts. De psychosociale, spirituele en 
emotionele begeleiding van de gasten en naaste(n) wordt desgewenst gegeven door een 
geestelijk verzorger, maatschappelijk werker en muziektherapeut. 
 
Hospice Dôme heeft ruimte voor zeven gasten met de mogelijkheid voor spoed- crisis- en 
respijtopnames. In totaal ontvangt Hospice Dôme ongeveer 80 gasten op jaarbasis, de 
gemiddelde verblijfsduur is ca. 4 weken 

Hospice Dôme biedt onderdak en deskundige zorg aan mensen in de laatste fase van hun 
leven. Het is een  gastvrij en liefdevol onderkomen met mensgerichte zorg en persoonlijke 
aandacht, ook voor naasten van de gasten. Een multidisciplinair team staat 24 uur per dag 
garant voor professionele zorg. 

De Raad van Toezicht toetst de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van het hospice. 
Zij is een klankbord en geeft advies aan de Raad van Bestuur. 

Het team is klein, informeel en de organisatie overzichtelijk. Toch spelen er ook issues over 
zorg en veiligheid, professionaliseren van een kleine organisatie en financiering van de zorg. 
Bij de werving van nieuwe leden wordt rekening gehouden met een evenwichtige 
samenstelling van de Raad passend in de vastgestelde aandachtsgebieden. Dat houdt in 
dat wij gericht op zoek zijn naar een lid met competenties die passen binnen het 
vrijgekomen aandachtsgebied. 

Op dit moment zijn we op zoek naar een kandidaat met een HBO/WO werk- en denkniveau, 
die competenties heeft op het gebied van FINANCE. 

Als lid van de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Finance ben je een 
sparringpartner en adviseur voor de Raad van Bestuur op dit deelgebied. Je kunt met een 
helicopterview naar de organisatie kijken. Je bent in staat om de overige leden van de 
Raad van Toezicht goed te informeren over de financiële situatie van de organisatie. 

Wanneer jij ervaring hebt op het genoemde terrein, je affiniteit hebt met de doelstellingen 
van Hospice Dôme en jij het een uitdaging vindt om in teamverband zorg te dragen voor de 
continuïteit van het hospice, dan willen wij graag met jou in gesprek komen. 

Besteed jij graag een paar uur per maand van je vrije tijd aan dit prachtige werk en ga jij 
deze uitdaging aan?  

 
 
 



Hoe kun je met ons in contact komen?  
Onze contactpersoon is dhr. Lukas Heijs, voorzitter van de Raad van Toezicht. 
P/a Hospice Dôme, 
Appelweg 49 
3818 NN Amersfoort 
E: lh.heijs@planet.nl / 06 81303561 
W: www.hospicedome.nl 
 
 

 


