Ben jij een echte verbinder en wil jij een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de
palliatieve zorg, samen met de netwerkpartners in de regio?
Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek zoekt per 1 juni een enthousiaste

Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg
Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders
en vrijwilligersorganisaties op het gebied van palliatieve zorg. Het is een actief netwerk waarbij leden
elkaar frequent ontmoeten op bijeenkomsten en symposia en een bijdrage leveren aan diverse
projecten.
Het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek is tevens een van de pilot regio’s voor het
landelijke project PalliSupport, een naadloos palliatief zorgtraject. PalliSupport dient als vliegwiel
voor breed gedragen zorgpad palliatieve zorg met een transmuraal palliatief team om de kwaliteit en
de continuïteit van de palliatieve zorg te verbeteren
De netwerkcoördinator heeft hierin een spilfunctie. Als vakkundig en enthousiast verbinder zie je het
als een uitdaging om het netwerk palliatieve zorg verder te ontwikkelen.

De functie
Je initieert, adviseert, coördineert en faciliteert de continue verbetering van de kwaliteit en
toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de regio. Je doet dit door doelgroepen met elkaar te
verbinden, informatie uit te wisselen en er zorg voor te dragen dat er samenwerkingsafspraken
worden gemaakt. Daarbij adviseert je zorgorganisaties in de regio over (transmuraal) beleid op het
gebied van palliatieve zorg.

Wat ga je doen?








Je leidt, waar nodig, diverse (deel)projecten binnen het palliatieve netwerk
Je fungeert als aanspreekpunt voor netwerkleden en externe relaties
je organiseert (deskundigheid) bijeenkomsten
Je coördineert activiteiten van het netwerk
Je adviseert en ondersteunt participanten in het netwerk
Je vertaalt landelijke ontwikkelingen palliatieve zorg naar de regio, in samenwerking met de
Kerngroep van het netwerk
Je werkt samen binnen het consortium Noord-Holland en Flevoland met de andere Netwerken
Palliatieve Zorg, met de expertisecentra palliatieve zorg van het Amsterdam UMC en van
Hospice Kajan én de landelijke organisaties op het gebied van palliatieve zorg, zoals PZNL

Plaats in de organisatie
Je ressorteert rechtstreeks onder de Kerngroep van het netwerk. Hospice Kajan heeft de
kassiersfunctie en ontvangt de netwerksubsidie van het ministerie van VWS. Je vraagt de subsidie
aan namens de Kerngroep en draagt zorg voor de verantwoording. Je wordt bij je werkzaamheden
ondersteund door een assistent coördinator.

Jouw profiel
 HBO werk- en denkniveau in de gezondheidszorgsector, aangevuld met relevante kennis en
ervaring op het gebied van project- en verandermanagement.
 Goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 Gevoel voor verhoudingen en belangen zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau.
 Ervaring met palliatieve zorg is een pré.
 Je bent stevig en werkt zelfstandig, je bent een echte stimulator en verbinder.
 Je bent geduldig, tactvol en hebt doorzettingsvermogen.
 Je hebt een flexibele opstelling ten aanzien van werktijden en werkinhoud
 Bij voorkeur woonachtig in of nabij de regio Gooi en Vechtstreek

Wat bieden wij
Een interessante, uitdagende opdracht waarin je je kwaliteiten volop kunt benutten. Het
organisatorisch construct van waaruit je het werk uitvoert - via een ZZP construct of via een
arbeidsovereenkomst- kan in overleg nader worden bepaald. Het betreft werk voor gemiddeld 12
uur per week. De vergoeding wordt afhankelijk van het te kiezen construct en je opleiding en
ervaring, bepaald op het niveau van FWG 55-60 van de CAO VVT.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Everdien Gardner, 06- 491 43 999,
de huidige netwerkcoördinator. Of lees de uitgebreide Taakfunctieomschrijving Netwerkcoördinator
Palliatieve Zorg (Stichting Fibula)

Solliciteren
Is je belangstelling gewekt en herken je jezelf in het profiel? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie.
Je motivatie en CV kun je sturen naar info@palliatievezorggooi.nl t.a.v. Kristel Menssink. Wij zien je
sollicitatie graag vóór 30 maart 2020 tegemoet.

