
 

 

 

 
 

CASEMANAGER Palliatieve Zorg (m/v) 
voor 24 uur per week 

 
Als Casemanager Palliatieve Zorg ben je er voor de complexe zorgsituaties waarbij de meer eenvoudige 
vormen van coördinatie tekort schieten.  Je biedt passende psychosociale begeleiding en ondersteuning 
aan mensen in de palliatieve fase en aan hun naasten. Daarbij ga je steeds uit van de wensen en de 
behoeften van de klant.  
Je coördineert en bewaakt de hulpverlening  en onderhoudt contact met verwijzers, de thuiszorg en 
collega casemanagers. Je legt huisbezoeken af en draagt zorg voor het maken en bijhouden van 
ondersteuningsplannen en noodzakelijke (voorgangs-) rapportages. Je neemt deel aan team- en MDO-
overleggen en signaleert de knelpunten op het gebied van palliatieve zorg in de regio. Om je kennisniveau 
op peil te houden, volg je de ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. 
 
Om je functie uit te oefenen heb je natuurlijk goede sociale vaardigheden nodig en daarbij 
improvisatietalent, een hoge mate van professioneel handelen en een flexibele instelling bij het uitvoeren 
van je werkzaamheden en voor wat betreft je inzetbaarheid. Je kunt zelfstandig werken. 
Het is een uitdagende, afwisselende en zelfstandige baan binnen een organisatie die de palliatieve zorg 
hoog in het vaandel heeft staan. Je werkt onafhankelijk, maar bent organisatorisch verbonden aan Het 
Spectrum. 
 
Wat verwachten wij van jou 

 Diploma HBO-V 

 Aanvullende opleiding binnen de palliatieve zorg of oncologie, of opleiding casemanagement, of de 
bereidheid je verder te ontwikkelen en een vervolgopleiding te willen volgen.   

 Minimaal 3 jaar werkervaring in de palliatieve zorg. 

 Kennis  van de sociale kaart van het werkgebied.  

 Vaardigheden t.a.v. kwaliteitsontwikkeling.  

 In het bezit van een rijbewijs en de beschikking hebben over een auto. 

 

Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in te 

leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 

 

Wat kun je van ons verwachten 

 Je salaris ligt conform CAO VVT (FWG 50) tussen € 2.468 en € 3.582 bruto per maand op basis van 36 
uur per week. Inschaling vindt plaats naar relevante kennis en ervaring. 

 Het dienstverband is in eerste instantie voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling. 
 
Ben je geïnteresseerd 
Mail voor meer informatie naar  casemanager palliatief Grazielle Stofberg, g.stofberg@hetspectrum.nl, of 
met wijkmanager Karin Sprokkereef, k.sprokkereef@hetspectrum.nl. Of bel naar 078 617 23 33. 
Solliciteer via het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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