
 
Vind jij het belangrijk dat palliatieve zorg bereikbaar en beschikbaar is voor alle mensen die 

zich - vanwege een ongeneeslijke ziekte en/of hoge kwetsbaarheid - in de palliatieve 

levensfase bevinden? En wil jij bijdragen aan de doelen van PZNL door de schakel te zijn 

tussen PZNL en de media? Word onderdeel van de missie die PZNL heeft gekregen in het 

voeren van de regie op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Wij zoeken namelijk een 

    

Persvoorlichter 

24 - 32 uur per week    

Hybride/ Utrecht  

 

 

Het ministerie van VWS investeert de komende jaren door middel van het Nationaal 

Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) in het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland. 

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) geeft samen met haar netwerk-partners richting aan dit 

programma. 
   

Je taken  

In de functie van persvoorlichter verzorg je, samen met de senior communicatieadviseur, de 

communicatie van PZNL richting de media, waarbij je een essentiële bijdrage levert aan de 

juiste positionering en een positief imago van PZNL.  

• je vertaalt de missie, visie en strategie van PZNL naar PR- en voorlichtings-activiteiten. 

Hierbij maak je optimaal gebruik van alle vormen van free publicity om via die weg 

de standpunten en opinies van PZNL voor het voetlicht te brengen 

• je schrijft persberichten, webberichten en Q&A’s en monitor en gebruik je actief 

diverse sociale media 

• je informeert journalisten en onderhoudt een goede relatie met hen 

• je bereidt interviews voor en adviseer en begeleid je PZNL’ers bij hun optreden op 

radio, tv en op social media. 

 

In deze functie werkt je in het communicatieteam van PZNL nauw samen met de senior 

communicatieadviseur en de directeur communicatie. Wij werken hybride en ontmoeten 

elkaar regelmatig in Utrecht. Jouw afwezigheid stem je af met jouw collega’s. Reken er daarbij 

op dat je elke week één of twee dagen in Utrecht wordt verwacht. 

 
Wij vragen 

Om succesvol te zijn in de functie van persvoorlichter is het belangrijk dat je altijd bereid bent 

om in actie te komen. Wij hoeven jou niet te vertellen dat nieuws niet stil staat en dus werk jij 

op het moment dat het nieuws actueel is. Verder voldoe je aan de volgende eisen:  

• een afgeronde hbo opleiding, bijvoorbeeld communicatie, journalistiek,  public 

relations en/of nieuwe media 

• een trackrecord als woordvoerder, persvoorlichter of ander specialistme binnen het 

spectrum van communicatie en een relevant netwerk in de mediawereld  

• actuele kennis van en ervaring met PR, voorlichting en communicatie in de diverse 

(social) media 

• een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en schakelsnelheid zodat je uiteenlopende 

werkzaamheden kan combineren 

• je bent stressbestendig en kordaat en hebt oog voor nieuwe kansen en 

ontwikkelingen 

• je hebt affinititeit voor het werk en de doelen binnen de palliatieve zorg. 

Wij bieden 

Een functie waarin je vanuit jouw eigen expertise een belangrijke bijdrage levert aan de 

samenleving door te werken aan een maatschappelijk belangrijk onderwerp. Daarnaast 

bieden wij je: 



 
• een projectcontract, voor de duur van het NPPZ II waarbij we verwachten dat deze 

eind 2026 eindigt 

• een salaris gebaseerd op jouw kennis en ervaring 

• een volledig maandsalaris vakantiegeld  

• een volledig maandsalaris eindejaarsuitkering  

• secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de cao ziekenhuizen aangevuld met 

PZNL specifieke regelingen 

• vrijheid in de inrichting van jouw werkweek, waarbij je uiteraard afstemt op de 

behoefte van het team 

• een NS business card. 

 

Palliatieve Zorg Nederland  
De organisatie Palliatieve Zorg Nederland richt zich, naast de uitvoering van het Nationaal 

Programma Palliatieve Zorg II, op richting geven, voorwaardenscheppen, ondersteunen en 

verbinden van netwerkpartners, de informatievoorziening over palliatieve zorg voor burgers & 

patiënten en voor professionals & zorgorganisaties.    

Je komt te werken op de afdeling Communicatie, Online en Marketing (COM). De afdeling 

COM zit in een transitieproces. We gaan met onze tijd mee en investeren veel in nieuwe en 

vooruitstrevende vormen van communicatie, online en marketing, zonder dat we de kracht 

van onze bestaande aanpak uit het oog verliezen. Kortom een afdeling in ontwikkeling die 

past bij de koers en strategie van PZNL.  

Belangstelling    
Je sollicitatie (brief en cv) richten aan het secretariaat via s.koene@pznl. Voor meer informatie 

over de inhoud van de functie neem dan contact op met Shahied Badoella (Directeur 

Communicatie a.i.) via 06 39 29 47 53. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt digitaal 

plaats. Voor een tweede gesprek nodigen we je graag uit op ons kantoor in Utrecht.  

Palliatieve Zorg Nederland streeft ernaar om een inclusieve werkgever te zijn voor haar 

medewerkers. We zien de meerwaarde van diversiteit in de organisatie en waarderen 

verschillen. Bij PZNL komen alle medewerkers tot hun recht. We creëren gelijke kansen voor alle 

sollicitanten en nodigen daarom ook talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt uit om te 

solliciteren. 

Prescreening op social media kan onderdeel zijn van deze procedure. 

 

PZNL werft zelf, het acquireren van deze vacature is daarom niet nodig.  
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