
 

Ben jij een echte verbinder?  Wil jij een wezenlijke bijdrage leveren aan de  
kwaliteit van de palliatieve zorg?  
 
 
De vier Netwerken Palliatieve Zorg Drenthe-Steenwijkerland  zoeken een enthousiaste 
 
 

Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg (32 uur) 
 
 
Als netwerkcoördinator, initieer, adviseer, coördineer en faciliteer je continue verbetering van de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg. Je doet dit door partijen met elkaar te verbinden, 
innovatie trajecten op te starten, informatie uit te wisselen en er zorg voor te dragen dat er 
samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen zorgorganisaties. Daarbij adviseer je zorgorganisaties 
in de regio over (transmuraal) beleid op het gebied van palliatieve zorg. 
 
De Netwerken                                                                                                               
Als netwerkcoördinator werk je voor vier Netwerken Palliatieve Zorg; in NM Drenthe, ZO Drenthe, 
Hoogeveen e.o. en Meppel-Steenwijkerland. De vier netwerken zijn samenwerkingsverbanden van 
zorgorganisaties, eerste- en tweede lijnszorgpverleners en vrijwilligers op het gebied van palliatieve zorg. 
Het zijn actieve netwerken waarbij de leden elkaar frequent ontmoeten en een bijdrage leveren aan 
diverse projecten. De netwerken hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed 
mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te 
zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod in de regio. 
 
 
Wat ga je doen?  

• Je bent projectleider van diverse (deel)projecten binnen de Netwerken Palliatieve Zorg  

• Je stelt beleidsplannen, projectplannen en - verslagen op 

• Je fungeert als aanspreekpunt voor netwerkleden en externe relaties  

• Je draagt zorg voor het leveren van (beleids) informatie ten behoeve van het bestuurlijk overleg 

• Je stelt de begroting op, zorgt voor aanvraag en verantwoording subsidie(s) en beheert het 
budget van de Netwerken 

• Je participeert in bovenregionale en/of landelijke samenwerkingsverbanden zoals het consortium 
Ligare en je vertaalt ontwikkelingen palliatieve zorg naar de regio. 

• Je adviseert gevraagd en ongevraagd op strategisch/tactisch en operationeel niveau met 
betrekking tot palliatieve zorg en werkt nauw samen met de opleidingsinstituten en andere 
ketens in de regio 

• Je organiseert (inspiratie-, deskundigheidsbevorderings) bijeenkomsten en andere activiteiten 
van de Netwerken 

• Je adviseert en ondersteunt de aangesloten organisaties   

• Je informeert het algemeen publiek middels bijhouden website en social media  

• Je vertaald landelijke ontwikkelingen naar de regio 
• Je werkt samen met andere zorgketens in de regio 

 

Plaats in de organisatie  
Je legt verantwoording af aan de Stuurgroep van de Netwerken. Het is nader te bepalen welke organisatie 
jouw formele werkgever wordt/blijft. Het huidige dienstverband is bij Icare ondergebracht.   
 
Jouw profiel  

• Je bent een doortastende, enthousiaste en betrokken netwerker. 
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau in de gezondheidszorgsector, aangevuld met 

relevante kennis en ervaring op het gebied van project- en verandermanagement en 
beleidsadvisering. 

• Je hebt kennis van en inzicht in samenwerkingsprocessen binnen netwerken. 

• Je werkt zelfstandig, je bent een echte stimulator en verbinder.  



 

 
 

 

• Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en durft te interveniëren.  

• Je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.  

• Je hebt gevoel voor verhoudingen en belangen zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau.  

• Je bent geduldig, tactvol en hebt doorzettingsvermogen. 

• Je hebt een flexibele opstelling ten aanzien van werktijden en werkinhoud en bent 
stressbestendig. 

• Je bent positief ingesteld, kunt relativeren en beschikt over een gezonde dosis humor. 

 
Wat bieden wij  
• Wij bieden jou in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, voor 32 uur per 

week. Er is mogelijkheid tot verlenging van het contract. 
• De CAO VVT is van toepassing en de functie is ingeschaald in FWG 60. De hoogte van je salaris is 

afhankelijk van jouw werkervaring. 
• Een goede pensioen regeling bij het PFZW 
• Mogelijkheden om (deels) vanuit huis te werken. Standplaats Drenthe  
 
Solliciteren  
Is je belangstelling gewekt en herken je jezelf in het profiel? Solliciteer!  
Je motivatie en CV kun je sturen naar h.schoonheim@icare.nl t.a.v. Petra van der Werf, voorzitter 
Stuurgroep palliatieve zorg.  
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Hennita Schoonheim, netwerkcoördinator. 
Telefoon: 06 - 10054831 
 
We zien je sollicitatie graag uiterlijk 17 mei 2021 tegemoet.  
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