
Het Centrum voor Levensvragen zoekt een energieke en enthousiaste
coördinator met hart voor zingevingsvraagstukken met ingang van 1 januari
2022 voor ca. 15 uur per week op zzp-basis

Het Centrum voor Levensvragen Midden Nederland biedt professionele ondersteuning bij zin- en levensvragen.
Het is er voor thuiswonende bewoners van 7 regio’s.

Iedereen boven de 50 jaar of in de palliatieve fase, ook naasten en nabestaanden, kan een beroep doen op onze
geestelijk verzorgers. Deze steun is in beginsel kosteloos, dankzij VWS-subsidie.
Voorts lopen er verschillende, door gemeente en fondsen, gesubsidieerde projecten. Deze projecten beogen het
mogelijk te maken om bewoners jonger dan 50 jaar eveneens te ondersteunen.

Het Centrum voor levensvragen Midden Nederland faciliteert hiertoe zelfstandig werkende geestelijk
verzorgers in de thuissituatie bij hun werkzaamheden.
Op dit moment zijn er zo’n 80 zelfstandig werkende geestelijk verzorgers onderdeel van de organisatie.

De organisatie die nu nog bestaat uit aparte centra voor levensvragen hoopt per 1 januari d.m.v. een fusie te
komen tot 1 stichting.

Als coördinator ben je de spin in het web.
TAKEN
- Is verantwoordelijk (i.s.m. de Geestelijk Verzorgers) voor:
- de coördinatie en is de linking pin voor de zeven regio’s van CvL MN.
- Het opstellen en coördineren van het gezamenlijke PR en Communicatie beleid
- Het opstellen en coördineren van het gezamenlijke scholingsbeleid
- Het coördineren van het registratie- en declaratieproces (Lorio, Cijfermeester)
- Het controleren en voor betaling klaarzetten in Basecone van facturen voor de Stichting
- Is aanspreekpunt voor bestuur, administrateur en regionale aanspreekpunten
- Bevordert activiteiten tussen de regio’s en bewaakt mede de eigenheid van elke regio
- Onderhoudt contacten en werkt samen met stakeholders lokaal, regionaal, landelijk
- Bewaakt samen met administrateur proces van VWS subsidie
- Coördineert de fondsenwerving in de regio’s
- Legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting

KWALITEITEN

 Bij voorkeur HBO-plus geschoold
 Aantoonbare ervaring in coördinatie en proces en/of projectmanagement in de zorg

of welzijn
 Affiniteit met geestelijke verzorging in de thuissituatie
 Ervaring met aanvragen en verantwoorden van subsidietrajecten
 Netwerker, communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk), organisator,

oplossingsgericht, slagvaardig, kan omgaan gaan met onzekerheden
 Gevoel voor humor/relativeringsvermogen

Solliciteren
Stuur uiterlijk 22 november 2021 een beknopte mail met je cv als bijlage naar Carlien van Geffen;
e-mailadres: noordwestutrecht@centrumvoorlevensvragen.nl
Vragen kun je ook via dit mailadres stellen. Gesprekken vinden plaats in de laatste week van
november. De functie gaat in per 1-1-2022 in eerste instantie voor 6 maanden (t/m 30 juni
2022) met mogelijkheid tot verlenging.

noordwestutrecht@centrumvoorlevensvragen.nl


Administrateur voor 4 uur per week als ZZP-er, deze uren flexibel in kunnen zetten
afhankelijk van urgentie.

Voor Centrum voor Levensvragen Midden Nederland

TAKEN
Verantwoordelijkheden:

 Adviseert coördinator en bestuur m.b.t. het te voeren financieel beleid.
 Stelt in samenwerking met de coördinator de bedrijfsbegroting op. Hierin zijn

bedrijfsvoering- en projectresultaten apart inzichtelijk.
 Ondersteunt de coördinator bij het aanvragen, ontvangen, monitoren, herijken en

verantwoorden van de VWS-subsidie Geestelijke Verzorging Thuis.
 Ondersteunt coördinator en geestelijk verzorgers bij het aanvragen, ontvangen,

monitoren en verantwoorden van subsidies/bijdragen bij gemeenten en fondsen.
 Stemt de inrichting van urenregistratie- en declaratie/betaalprocessen af met

coördinator alsmede met Lorio (uren) en de Cijfermeester (facturen, betalingen en
jaarrekening) en bewaakt deze , zodanig dat de 7 regio’s inzicht blijven houden inde
ontwikkeling van hun aandeel in het vermogen.

- Afgeronde financiële opleiding op HBO-niveau, (bij voorbeeld HEAO, SPD)
- Affiniteit en ervaring met de inrichting/samenhang van project- en bedrijfsadministratie,

opstellen van de jaarrekening
- Kennis van aanvragen en afrekenen subsidies is een pré
- Analytisch en cijfermatig inzicht
- Een gezonde kritische mindset gecombineerd met goede communicatieve vaardigheden
- Is flexibel en heeft gevoel voor humor

Solliciteren
Stuur uiterlijk 22 november 2021 een beknopte mail met je cv als bijlage naar Carlien van Geffen;
e-mailadres: noordwestutrecht@centrumvoorlevensvragen.nl
Vragen kun je ook via dit mailadres stellen. Gesprekken vinden plaats in de laatste week van
november.
De functie gaat in per 1-1-2022 in eerste instantie voor 6 maanden (t/m 30 juni 2022) met
mogelijkheid tot verlenging.

noordwestutrecht@centrumvoorlevensvragen.nl

