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Even voorstellen 

 

Mijn naam is Margreet Verboom. Ik 
combineer kennis van bedrijfskunde 
met zorginhoudelijke kennis. 
Meerdere zorginstellingen en 
onderwijsinstellingen heb ik 
geadviseerd in het verbeteren van 
hun dienstverlening. Meestal gaan 
deze adviezen over 
procesverbetering of

  
 

 
 
verbetering van de kwaliteit van de 
zorg. Ook geef ik les aan 
zorgprofessionals. Inmiddels werk ik 
ruim 20 jaar in ziekenhuizen, 
zorgorganisaties, op scholen, in 
commissies en verenigingen. 
Iedereen die te maken heeft met 
kanker draag ik een warm hart toe. 
Daarom benut ik graag mijn

 
 

 
 
kennis en ervaring voor De Blauwe 
Anemoon. De functie van 
bestuurslid,met de portefeuille 
`Contacten Gezondheidszorg`, pak 
ik met plezier op.  
Met hartelijke groet,  
Margreet Verboom MBA

 

 

Sponsor in het spotlicht 
 
Zoals we allemaal kennen van de reclame-uitingen geeft Plus meer… Plus Jan Sterk in Gorinchem maakt dat zeker waar. 
Albert Sterk: ”Wij zijn zeer betrokken bij de samenleving in Gorinchem. Plus Jan Sterk wil een kwaliteitssupermarkt zijn in 
woorden en daden. Plus heeft aandacht voor mens en maatschappij, met de klant die centraal staat. Albert: ”De natuur en een 
positieve bijdrage leveren aan de samenleving zijn erg belangrijk. Dat uit zich onder meer in een verantwoorde herkomst van 
producten en het nemen van verantwoordelijkheid voor een beter milieu.” Een echte MVO organisatie (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen), hetgeen blijkt uit onder andere het bij de supermarkt kunnen inleveren van blikjes en kleine plastic 
flesjes, waarvoor de klant een kleine vergoeding krijgt. Hiervoor heeft Plus een groen lintje gekregen!  
 

 
 
Verder sponsort Plus vele lokale acties zoals de zomerfeesten, het Lingehaven concert, de jazzclub, sportverenigingen 
enzovoorts.  
De reclame-uiting “Aanvulleh” is zeker van toepassing op De Blauwe Anemoon.  
Vanaf de start van het Inloophuis De Blauwe Anemoon brengt Plus Jan Sterk gratis de boodschappen; een sponsor in natura 
pur sang! 
 
 
Netwerk Palliatieve Zorg 
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg houdt op zaterdag 12 oktober de “Dag van de Palliatieve Zorg”. Op deze dag wordt een 
gevarieerd programma met lezingen en workshops aangeboden. Ook hebben de bezoekers de mogelijkheid om de 
informatiemarkt te bezoeken, waar De Blauwe Anemoon ook aanwezig zal zijn. Doel van de dag is het informeren en 
verbinden van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers die betrokken zijn in de keten van de palliatieve zorg. 
De voorlichtingsdag duurt van 10.00-15.00 uur en vindt plaats in het Albert Schweizer Ziekenhuis, Schweitzerplaats 25 in 
Dordrecht.
 



Publiekssymposium KWF/European Cancer Congress 
 

 

In samenwerking met KWF kankerbestrijding organiseert het European Cancer Congress dit jaar voor het eerst een 
publiekssymposium, op 1 oktober aanstaande. Dit biedt onder meer (ex-)kankerpatiënten de unieke kans om in contact te 
komen met de top van de Nederlandse kankerspecialisten en onderzoekers. Na een korte uiteenzetting van de belangrijkste 
bevindingen van het European Cancer Congress volgen presentaties en discussies over drie actuele thema’s waaraan 
kankerexperts en patiënten deelnemen. De dagvoorzitter leidt niet alleen de discussie maar zorgt ook dat de zaal daarin 
betrokken wordt. Voor meer informatie over dit symposium: www.kankerbestrijding.nl/publiekssymposium. 
 
 
Donateursdag 2013 Prostaatkankerstichting 
 
Op 30 oktober aanstaande heeft de Prostaatkankerstichting haar jaarlijkse donateursdag georganiseerd. Dit jaar zal de 
landelijke bijeenkomst plaatsvinden in De Reehorst te Ede. Er is gekozen voor een volledig dagprogramma. Voor meer 
informatie: prostaatkankerstichting.nl of neem contact op met het secretariaat. 
 
 

Vacature coördinator 

Doel van de functie 
De coördinator draagt bij aan de kwaliteit die de Blauwe Anemoon biedt.  De coördinator staat 
“in samenwerking met de gastvrouwen/heren en docenten” in voor de dagelijkse gang van 
zaken ten overstaan van gasten en derden. 

Plaats in de organisatie 
De coördinator functioneert rechtstreeks onder de teamleider. Hij/zij stuurt de 
gastvrouwen/heren en docenten aan, afhankelijk van de specifieke deeltaak van de coördinator 
(P&O, PR of activiteiten). 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Actief werken aan een kwaliteitsvolle opvang van gasten die beantwoordt aan de hedendaagse visie over inloophuizen en de 
behoefte van de gasten;  
• Het leiding geven aan gastvrouwen/heren met een evenwicht tussen tevreden gastvrouwen/heren en een goed 
functionerende organisatie; 
• Binnen de organisatie zorgvuldig omgaan met budgetten, materiaal en infrastructuur; 
• De gasten correct informeren over de algemene werking van het inloophuis. Bevorderen en handhaven van een open 
communicatie en aandacht hebben voor inbreng van derden; 
• Zorgen voor een open, constructieve relatie met het bestuur, de teamleider, gastvrouwen/heren, het netwerk en derden. 

Ervaring 
De coördinator heeft kennis op één of meerdere gebieden van personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, PR of 
administratieve taken. Hij/zij heeft kennis van en ervaring met leidinggeven. 
 
Bent u geïnteresseerd in zo’n vrijwilligersfunctie, dan kunt u contact opnemen met Janny Tielken of Arie de Bruin via 
info@deblauweanemoon.nl. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 
 
 
 
 

Inloophuis De Blauwe Anemoon, W. de Vries Robbéweg 1, 4206 AK Gorinchem 

T: 0183 820213  E: info@deblauweanemoon.nl  I: www.deblauweanemoon.nl Rabobank IBAN/rek.nr.: NL04 RABO 0135 6345 98 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, laat ons dat even weten via info@deblauweanemoon.nl 
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