Ziekenhuis coördinator (vrijwillig)
Gemiddeld 2 uur per maand
Over Stichting Hartekind
Stichting Hartekind zet zich in voor het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit
van leven van 25.000 hartekinderen in Nederland. Zij financiert onderzoek, organiseert/ondersteunt
evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders. Zo komt een wereld waarin
hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn, steeds dichterbij.
De samenwerking met alle Nederlandse ziekenhuizen is een onmisbare schakel in het bereiken van deze missie.
In het ziekenhuis krijgt het hartekind de benodigde medische zorg. Stichting Hartekind geeft daarnaast
psychosociale hulp, hoop en steun. Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten in kinderhartcentra met informatie over
hartafwijkingen en onderzoek. Maar ook door het bieden van lotgenotencontact en hulp bij verwerking met
Het Hartekind Boek en TikkieRing.
Daarom kan Stichting Hartekind jouw hulp goed gebruiken!

Wat ga jij doen?
Als Ziekenhuis coördinator ben je het eerste aanspreekpunt van Stichting Hartekind voor het ziekenhuis in
jouw regio. Je onderhoudt proactief contact met het ziekenhuis en informeert/ enthousiasmeert hen over de
inzet van Het Hartekind Boek en de TikkieRing. Ook zorg je voor voldoende voorraad van deze producten en
ben je één keer per jaar aanwezig bij de bijeenkomst voor hartekind ouders in het ziekenhuis.
Op dit moment zoeken wij ziekenhuis coördinatoren voor de volgende ziekenhuizen;
♥ HAGA JKZ Den Haag
Je wordt goed geïnformeerd en begeleid vanuit Stichting Hartekind en hebt een vast aanspreekpunt op
kantoor waar je terecht kunt met al je vragen. Eén keer per 6-8 weken is er een digitaal overleg met alle
ziekenhuis coördinatoren (1 uur).

Wat krijg jij ervoor terug?
♥ Welkomst cadeautje
♥ 1x per jaar een speciale vrijwilligers dag om je te bedanken voor jouw inzet
♥ Maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen Hartekind
♥ Nieuwe vrienden voor het leven!

Kopje koffie?
Ben je nieuwsgierig geworden naar deze vrijwillige functie binnen Stichting Hartekind? Leuk!
Stuur dan een korte motivatie en je CV naar natalie@hartekind.nl.
Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met Natalie Fokkens-Westerman (Coördinator
vrijwilligersorganisatie). Natalie is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 06-30499376 of per email via
natalie@hartekind.nl.
Stichting Hartekind heeft inclusiviteit hoog in het vaandel. Iedereen is welkom om te reageren ongeacht geslacht,
leeftijd, herkomst of ervaring.

