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EINDELIJK! LANG GEWACHT…… 

EINDELIJK IS HET DAN ZOVER! WE GAAN HET GEBOUW AAN DE THOMAS 

MANNPLAATS 301 ONDER HANDEN NEMEN OM ER EEN MOOI HOSPICE VAN 
TE MAKEN. 16 NOVEMBER  ZAL ALLES LEEG WORDEN GEHAALD EN ZAL ER 

GAAN WORDEN GESLOOPT, OM VANAF BEGIN DECEMBER AAN DE OPBOUW 
TE GAAN BEGINNEN.  EEN HOSPICE ZOALS OOK IJSSELTHUIS EN 

IJSSELOEVER DAT ZIJN: KLEIN, HUISELIJK, MET VIER KAMERS, EEN GROTE  
GROEP ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS, EEN INVALCO EN TWEE VASTE 

COORDINATOREN: WENDY EN ANITA. WE HOPEN MEDIO VOLGEND JAAR 
OPEN TE GAAN!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

  
Invalcoordinator voor IJsselPolder 

gezocht. 
 

 

IJsselPolder: één van de 
IJsselHospices 

Hospice IJsselPolder maakt deel uit 

van de IJsselHospices, tezamen met 
hospice IJsselThuis in Nieuwerkerk 
aan de IJssel, hospice IJsselOever in 
Capelle aan den IJssel. Hospice 

IJsselPolder zal worden gevestigd in 
Ommoord en zal – net als de andere 
twee hospices – over vier 
bewonerskamers gaan beschikken. 

 

Voor hospice IJsselPolder zoeken we een inval 

coördinator (0-uren contract). In overleg met je collega’s 

van de locatie word je onder meer ingezet tijdens vakanties 

en cursusdagen van de ‘vaste co’s’. De werkzaamheden zijn 

dezelfde als die van een vaste coördinator. 

De verwachting is, dat deze functie per 15 april 2021 

ingevuld zal gaan worden. 

Wat houdt de functie in? 
Je bent operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken op de locatie en je bent het aanspreekpunt 

voor ongeveer 80 zorgvrijwilligers. Je onderhoudt contacten 

met bewoners en hun familie, thuiszorg, ziekenhuizen en 

huisartsen. Je bent verantwoordelijk voor de inhoud en de 

kwaliteit van het werk én voor de uitvoering en de realisatie 

van het vastgestelde beleid. Je functioneert zelfstandig 

binnen de vastgestelde kaders en je werkt nauw samen met 

de andere coördinatoren van je eigen locatie, maar ook van 

de andere locaties. 

Je rapporteert aan de manager. Je bent, indien nodig, 

inzetbaar op alle locaties van de IJsselHospices. Je doet 

bereikbaarheidsdiensten van 17 u tot 23 u, ook in de 

weekenden, dan tussen 7 u en 23 u en voor alle locaties, 

volgens een rooster dat je samen met je collega co’s opstelt. 
Meer informatie? Zie:  
https://www.hospiceijsseloever.nl/vacature-coordinator-en-
inval-coordinator/ 

 
 

INRICHTING IJSSELPOLDER – 

HET VERVOLG 
In de vorige IJsselPolder Nieuws heeft u kunnen lezen wat 
de ideeën in grote lijnen zijn voor de inrichting van ons 
nieuwe hospice (luxe uitstraling * hotellook * tijdloos * 
comfortabel * makkelijk schoon te houden * behang * zacht 
en stoer (behang/fluweel kleed/kussens versus 
gietvloer/betonlook muur/zwartwit foto’s) * Rotterdam/ 
zwartwit foto’s * warme (natuur)kleuren 
(groen/roze/linnen/zand). Inmiddels wordt er hard aan 
gewerkt dat te realiseren.   

Moodboards worden gemaakt, keukenbedrijven en andere 
meubelzaken worden bezocht, plannen gesmeed. Het wordt 
natuurlijk heel mooi, maar het is te vroeg om er hier al iets 
van te laten zien. Dát wordt pas begin volgend jaar!  

Voor meer informatie over IJsselHospices 
kunt u kijken op: https://ijsselhospices.nl/ 

_____________________________________ 

Vrijwilligers gezocht - we zoeken nog 
mensen! 
Het afgelopen jaar hebben zich al vele 
vrijwilligers aangemeld voor hospice 
IJsselPolder. Er is ondertussen al een grote 
groep zorgvrijwilligers die zijn ingewerkt in 
IJsselThuis of IJsselOever en de 
introductiecursus hebben gevolgd. Maar we 
kunnen nog steeds meer mensen gebruiken. 
Wij streven naar een groep van 50 
zorgvrijwilligers bij de start van het nieuwe 
hospice. Ook zijn er aanmeldingen voor 
taakvrijwilligers: zoals een tuinvrijwilliger en 
kookvrijwilligers. 
Voor aanmelden: mail Anita Akkermans en/of 
Wendy Engelen:  
aakkermans@hospiceijsseloever.nl of 
wengelen@ijsselthuis.nl  
 ------------------------------------------------------------ 
Introductiecursus 20202 via ZOOM  

 

Nu de datum voor de opening van 

IJsselPolder dichterbij komt, is het 

belangrijk dat we ook voldoende 

vrijwilligers hebben om alle uren van de 

dag ER ZIJN in te kunnen vullen. Ik schrijf 

belangrijk, maar eigenlijk moet ik 

https://www.hospiceijsseloever.nl/vacature-coordinator-en-inval-coordinator/
https://www.hospiceijsseloever.nl/vacature-coordinator-en-inval-coordinator/
https://ijsselhospices.nl/
mailto:aakkermans@hospiceijsseloever.nl
mailto:wengelen@ijsselthuis.nl


  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

schrijven noodzakelijk. Want zonder 

vrijwilligers draait er geen hospice. 

Natuurlijk hebben we voldoende 

vrijwilligers nodig voor IJsselPolder zelf, 

maar ook voor IJsselThuis en IJsselOever, 

want daar zullen een aantal vrijwilligers 

gaan uitvliegen. 

Ook in hospiceland werken wij door de 

Coronamaatregelen anders dan anders. 

Zo zijn we met de oktober 2020 groep de 

introductietraining gaan geven via ZOOM. 

Best spannend voor iedereen; lukt het 

met de techniek, kunnen we via de 

computer kennis overdragen, kunnen we 

wel een band opbouwen, lukt het om te 

discussiëren en verhalen uit te wisselen? 

Ondertussen kunnen we volmondig 

zeggen dat het allemaal lukt en kan. Een 

beetje anders, dat wel, maar nog steeds 

leerzaam en waardevol. Dus als wij begin 

2021 weer een volgende cursus starten en 

het is nodig dan doen we het met een 

gerust hart weer via ZOOM! 

Wendy en Anita 

 
 

 

 

 
 

 

Els Imthorn is manager van de IJsselHospices. Ook IJsselPolder zal te zijner tijd onder haar hoede 
vallen. Zij zegt: “Ontzettend mooi om weer met een goed gemotiveerd team een hospice in Ommoord 
op te zetten. We krijgen veel vragen voor opnamen van mensen uit dit stukje Rotterdam. Vaak kunnen 
we deze mensen niet opnemen. Heel fijn dus, dat we in Ommoord ook een hospice realiseren. We 
geven namelijk graag daar de zorg waar deze wordt gevraagd. Kleinschalig, met kennis en kunde. En 
liefde natuurlijk, want daar draait het uiteindelijk allemaal om!” 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Imthorn via eimthorn@ijsselhospices.nl 
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