Netwerkcoördinator palliatieve zorg
Stichting Palliatieve Zorg Veluwe zoekt (wegens vertrek van de huidige functionaris) per 1
april 2018 een enthousiaste netwerkcoördinator palliatieve zorg voor het netwerk
Noordwest Veluwe, voor 16 uur per week.
Stichting
De Stichting Palliatieve Zorg Veluwe heeft een tweeledige doelstelling: enerzijds het
exploiteren van het Willem Holtrop Hospice in Ermelo en anderzijds het willen zijn van een
kennis- en innovatiecentrum voor palliatieve zorg in de regio.
Met het oog op de laatste doelstelling zijn wij, in verband met vertrek van de huidige
functionaris, op zoek naar een netwerkcoördinator Palliatieve Zorg.
Het Netwerk Palliatieve Zorg is in 2003 opgericht en is een samenwerkingsverband tussen
zorginstellingen en organisaties voor vrijwillige, terminale thuiszorg in de regio Noordwest
Veluwe. De zorginstellingen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met als
doel om samen ten behoeve van de cliënt de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio te
verbeteren. Het werkgebied van de netwerken bestaat uit de gemeenten Nijkerk, Putten,
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Het gebied heeft een
inwoneraantal van circa 200.000 inwoners.

De functie
De netwerkcoördinator:
- Ressorteert rechtstreeks onder de Stichting Palliatieve Zorg Veluwe. Deze Stichting
ontvangt subsidie van het ministerie van VWS
- Vraagt deze subsidie aan en draagt zorg voor de verantwoording ervan
- Is regionaal projectleider maar heeft geen hiërarchische bevoegdheden
- Participeert actief samen met de netwerkleden Noordwest Veluwe in het Regionaal
Consortium Septet
- Stuurt de aan hem/haar toegewezen functionarissen functioneel en operationeel aan
(bv werkgroepen)
- De netwerkcoördinator initieert, adviseert en faciliteert de continue verbetering van de
kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio. Hij /zij doet dit door
doelgroepen (vrijwilligers, professionals, organisaties, bestuurders, patiënten en
naasten) met elkaar te verbinden, informatie uit te wisselen en ervoor zorg te dragen
dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt ter versterking van de palliatieve
zorg in de regio. Zij/hij doet dit in nauwe afstemming met de regionale stuurgroep
palliatieve terminale zorg (netwerkgroep).
- Daarbij adviseert de netwerkcoördinator zorginstellingen in de regio over
(transmuraal) beleid op het gebied van palliatieve zorg. De functie wordt uit de
subsidie van VWS gefinancierd.

Het profiel
-

Beschik je over hbo+ werk- en denkniveau in de gezondheidszorgsector aangevuld
met relevante kennis op het gebied van project- en verandermanagement?
Heb je meerdere jaren ervaring met projectcoördinatie?
Heb je kennis van en inzicht in complexe procedures, processen en theorieën met
betrekking tot beleid en ontwikkelingen op het vakgebied van palliatieve zorg?
Ben je een sterk en zelfstandig persoon en ben je een echte stimulator/coach?
Ben je in staat om de netwerkdoelen om te zetten in een plan van aanpak?
Kun je je als netwerkcoördinator profileren binnen autonoom deelnemende partijen
aan het netwerk en zoek je naar commitment? En wil je een positieve bijdrage

leveren aan de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio? Dan zijn wij op zoek naar
jou.
Overige eisen:
- Je bent een verbinder
- Je bent zelfstandig
- Je hebt affiniteit en ervaring met deze doelgroep
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden

Het aanbod
De functie is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, voor 16 uur
per week. De functie is ingeschaald volgens de CAO Ziekenhuizen in FWG 60.
Pensioen wordt opgebouwd bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Kantoor van de netwerkcoördinator is gevestigd in het Willem Holtrop Hospice te Ermelo.
Solliciteren
Solliciteren kan vóór 14 februari 2018 door een brief via de mail te sturen aan de secretaris
van het bestuur naar management@willemholtrophospice.nl
Meer informatie
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij Nella Verweij, netwerkcoördinator palliatieve
zorg, t (06) 83992215 of via de secretaris van het bestuur van de Stichting Palliatieve Zorg
Veluwe: dhr Frits van der Velde, t (06) 20701481
Meer informatie over het netwerk is te vinden op de website:

www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordwestveluwe

