
                 
INLOOPHUIS VOOR IEDEREEN GERAAKT DOOR KANKER               
   

Het Marikenhuis Nijmegen is een Centrum voor leven met en na kanker. Het Marikenhuis biedt 
psychosociale begeleiding door getrainde vrijwilligers aan mensen geraakt door kanker - zelf, als 
naaste, of als nabestaande.    
Wil jij het verschil maken in het leven van mensen en jongeren die geconfronteerd zijn met kanker? 
Zorg jij ervoor, samen met een fantastisch team van zo'n 80 vrijwilligers en 5 bestuursleden, dat onze 
gasten de ondersteuning krijgen op een manier die bij hen past? Aarzel niet en solliciteer!   
 

Het Marikenhuis zoekt op korte termijn een betaald   
 

COÖRDINATOR    

Voor 32 uur per week (deels vaste en deels flexibele werktijden)   
   

WAT GA JE DOEN?  
In deze uitdagende en interessante functie ben jij de spil binnen het Marikenhuis, die zorgt voor de 
verbinding tussen het bestuur en de vrijwilligers en tussen de vrijwilligers onderling. Daarnaast zorg 
jij voor de continuïteit in de dagelijkse gang van zaken binnen het Marikenhuis.  
Binnen het Marikenhuis vindt een scala aan activiteiten plaats primair gericht op onze gasten. Dit 
vraagt een goede afstemming en daarin speel jij een essentiële rol. Je hebt een luisterend oor voor 
de vrijwilligers bij vragen en problemen, denkt mee en komt in overleg tot voorstellen en 
oplossingen. Je vindt het leuk om dingen te regelen en te organiseren, een teamspeler, die daarnaast 
zorgt voor voortgang en verslaglegging. Door je open, betrokken inlevende opstelling voelen ook 
gasten zich door jou gehoord en gezien. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met mensen die geraakt 
zijn door kanker en ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen op dit gebied.   
Niet alleen binnen het Marikenhuis maar ook naar buiten toe speel jij een belangrijke rol in 
contacten met collega-centra, met partners binnen en buiten de zorgketen, en andere relevante 
partijen. Jij bent iemand die actief meedenkt en met ideeën komt en gemakkelijk het gedachtengoed 
van het Marikenhuis uitdraagt op bijeenkomsten, beurzen en bij fondsenwervingsactiviteiten. Dit 
alles doe je in nauw en constructief overleg met het Bestuur.  Voor een volledig beeld van deze 
functie, is een uitgebreid functieprofiel en taakbeschrijving beschikbaar.  
   

WAT BRENG JE MEE?  
In deze spilfunctie zijn naast een HBO opleiding, bij voorkeur een achtergrond in de gezondheidszorg, 
maatschappelijke dienstverlening of psychosociale zorg, en een hands-on mentaliteit, de volgende 
kwaliteiten en vaardigheden essentieel:  
 uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden  
 teamplayer die goed kan luisteren en samenwerken en in overleg tot oplossingen komt vanuit 

een inlevende, open en respectvolle basishouding  
 verbinder, die anderen weet te motiveren, beschikt over coachende vaardigheden en op 

flexibele en tactvolle wijze met weerstand om kan gaan  
 plannen en organiseren en voortgangsbewaking  
 initiatiefvol, doortastend en zelfstandig  
 ervaring met coördinerende en aansturende werkzaamheden, bij voorkeur ook in een 

vrijwilligersorganisatie  
 goede digitale vaardigheden.    

  



WAT HEBBEN WIJ JE TE BIEDEN?  
Wij bieden je een functie voor 32 uur per week, met daarbij een salaris van maximaal € 3.500,- per 
maand exclusief vakantiegeld, afhankelijk van opleiding en ervaring. We onderzoeken de 
mogelijkheden tot een tegemoetkoming voor je eigen pensioenopbouw.   
Kortom, een mooie en veelzijdige functie in een omgeving, waar gasten centraal staan, met een leuk 
team en een werkplek waar jij met jouw kwaliteiten en vaardigheden het verschil kan maken, een 
baan die je zeker ook vanuit je hart moet willen aangaan.  
  

INTERESSE?  
Gaat je hart sneller kloppen en denk je deze  functie is echt op mijn lijf geschreven, reageer dan snel, 
vóór 8 januari 2023. Stuur je sollicitatie naar Linda Poelmann, secretaris bestuur: 
linda.poelmann@marikenhuis.nl.   
De gesprekken staan gepland in de week van 9 januari 2023. 

   
OVER ONS 

Het Marikenhuis is een professionele, ANBI-geregistreerde vrijwilligersorganisatie.  Het Marikenhuis 
wil een uitnodigend en laagdrempelig huis zijn voor alle groepen uit de samenleving, jong, oud, man, 
vrouw, ongeacht afkomst en achtergrond. Iedereen uit de regio Nijmegen kan bij het Marikenhuis 
binnenlopen. Het wil tevens fungeren als knooppunt om zorgverleners op het gebied van kanker en 
hun voorzieningen met elkaar te verbinden.  Meer info vind je op onze site www.marikenhuis.nl.     
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