Palliatieve zorg is bij uitstek netwerkzorg: zorg voor de patiënt en zijn naasten georganiseerd
over instellings- en beroepsgrenzen heen. Als regioadviseur palliatieve zorg ben jij het vaste
aanspreekpunt voor de regionale samenwerkingsverbanden en help je hen meebouwen
aan sterke netwerken. Je bent gedreven om zorg voor mensen in de palliatieve fase te
verbeteren.
Wij zijn op zoek naar een
regioadviseur palliatieve zorg
werkgebied Zuid-Holland Midden
ca 32 uur per week
De functie
Een patiënt in de palliatieve fase kan met meerdere vormen van zorg te maken krijgen – ziekenhuiszorg,
thuiszorg, verpleeghuiszorg en hospicezorg –. Het is daarom van het grootste belang dat deze zorg
goed wordt georganiseerd, onderling afgestemd en ondersteund. PZNL wil die verdergaande en
efficiënte samenwerking van instellingen en professionals in de palliatieve zorg – ook wel netwerkzorg
genoemd - helpen realiseren. Ook het verbinden van zorg aan onderwijs en onderzoek hoort daarbij.
Daarvoor biedt PZNL ondersteuning aan de samenwerkingsverbanden zoals de Netwerken-,
Consultatieteams- en Consortia Palliatieve Zorg.
Als regioadviseur ben jij het vaste aanspreekpunt voor deze samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland
Midden. Je helpt hen volgende stappen te zetten in het realiseren van netwerkzorg; je adviseert en
spiegelt hen ten aanzien van hun functioneren en helpt hen verder te professionaliseren. Hierbij houd je
rekening met regionale en landelijke ontwikkelingen in (de organisatie van) de palliatieve zorg en
Nederlandse gezondheidszorg. Je duidt deze vanuit een helicopterview en bent hierin een wegwijzer
voor de samenwerkingsverbanden. Je helpt versnippering tegengaan en stuurt op onderlinge
verbinding en integratie van de diverse initiatieven en verbanden. Je begeleidt (regionale)
verbetertrajecten.
Je trekt samen op met de andere regioadviseurs. Met elkaar volg je zowel de regionale als landelijke
ontwikkelingen op de voet en ben je daartussen de schakel, doe je aan kennisontwikkeling, adviseer je
het bestuur bij beleidskeuzen en bepaal je mede de agenda van ondersteuning van de palliatieve zorg
door PZNL.
Je taken
•
je werkt nauw samen met de coördinatoren en besturen van de Netwerken-, met de
Consultatieteams- en Consortia Palliatieve zorg en helpt hen te ontwikkelen naar netwerkzorg
•
je stuurt op verbinding en integratie van alle palliatieve zorg in de regio
•
je bent de schakel tussen diverse landelijke en regionale verbetertrajecten o.a. vanuit de leden van
de Coöperatie PZNL, het ZonMw-programma Palliantie en het Nationaal Programma Palliatieve
Zorg II en helpt deze trajecten op elkaar afstemmen
•
je verkent met de samenwerkingsverbanden de mogelijkheden om zich te verbinden aan andere
zorgnetwerken zoals die rond COPD, GGZ, dementie en CVA, zowel landelijk als regionaal
•
je helpt de samenwerkingsverbanden om waardevolle relaties aan te gaan en te onderhouden
met welzijns- en onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten
•
je bouwt een netwerk van waardevolle relaties op
•
je adviseert en/of begeleidt verbeterprojecten op een projectmatige wijze
•
je volgt relevante landelijke ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar de impact voor de
zorgpraktijk en organisatie van palliatieve zorg en vice versa
•
je kunt wetenschappelijke kennis en spiegelinformatie toepassen ten behoeve van verbetering in
(boven)regionale samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg
Wij vragen
•
academische werk- en denkniveau, bij voorkeur in de gezondheidszorg of aangevuld met ervaring
in de gezondheidszorg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kennis van de organisatie en bekostiging van de gezondheidszorg, netwerkvorming, verander- en
governancevraagstukken
aantoonbare ervaring in een adviesrol en met het opbouwen/inzetten van waardevolle relaties
kennis van en ervaring met projectmatig werken
strategisch inzicht en gevoel voor verhoudingen; je kunt vanuit visie tegenstellingen overbruggen
en verbindingen leggen
overtuigingskracht en een innemende persoonlijkheid; je staat stevig in je schoenen en kunt op
respectvolle manier overtuigen
een adaptieve houding; je bent in staat in te spelen op de veelal snel opeenvolgende
ontwikkelingen in de palliatieve zorg en in de interne organisatie
zelfstandigheid en ondernemingszin
uitstekende communicatieve vaardigheden
ervaring in de palliatieve zorg (pre)
flexibiliteit in werktijden en bereidheid tot reizen; je werkgebied bevindt zich in Zuid-Holland Midden
en PZNL houdt centraal kantoor in Utrecht

Wij bieden
•
een kans om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan palliatieve zorg in Nederland
•
een stevige klus in een collegiaal team in een professionele en dynamische organisatie
•
veel ruimte om zelf je tijd in te delen en de inhoud van je werk te bepalen
•
een jaarcontract met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd
•
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Ziekenhuizen
•
complete reiskostenvergoeding door middel van een NS business card
•
de functie is ingedeeld in functieschaal 65 met een salaris tussen € 3.774 en €5.620, waarvan de
hoogte afhankelijk is van je opleiding en ervaring, op basis van een 36-urige werkweek
•
volledige maand vakantiegeld
•
volledige maand eindejaarstoeslag
Palliatieve Zorg Nederland
De organisatie PZNL richt zich op de volgende activiteiten: uitvoering van het Nationaal Programma
Palliatieve Zorg II, ondersteuning van het coöperatieve samenwerkingsverband van Coöperatie PZNL,
informatievoorziening over palliatieve zorg voor burgers & patiënten en voor professionals &
zorgorganisaties en ondersteuning van Netwerken, Consortia en Consultatieteams Palliatieve Zorg bij
het realiseren van netwerkzorg palliatieve zorg.
Belangstelling
Je sollicitatie (brief en cv) kun je tot en met 13 maart richten aan Sandra Koene,
s.koene@stichtingfibula.nl. Stuur bijlagen graag in pdf-formaat, startend met je naam in de titel van het
document (bijv. Ben Karsten CV).
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt digitaal plaats op 17 maart. Een eventueel tweede gesprek
vindt plaats op 22 maart op ons kantoor in Utrecht.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Greet van der
Zweep (regioadviseur) via g.vanderzweep@stichtingfibula.nl en 06 57374152.
Prescreening op social media kan onderdeel zijn van deze procedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

