
 
 
 

Taakfunctieprofiel voorzitter Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& 

Zuid-Kennemerland  

DOEL 

• De voorzitter bewaakt de procesgang en het realiseren van de doelstellingen van de regio en 

het jaarplan. De voorzitter onderhoudt structureel contact met de netwerkcoördinator om 

de  afstemming van activiteiten en de procesgang te bewaken.  

• Het kernbestuur wordt gevormd door de voorzitters van de vier regiegroepen van de 

netwerken Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland en een voorzitter.  

• De voorzitter van het netwerk wordt ondersteund door de netwerkcoördinator voor het 

plannen van de bestuursvergaderingen, en het opstellen van de agenda en de notulen. 

• De voorzitter van het netwerk legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan het 

bestuurlijk overleg. 

PROFIEL 

• Heeft inhoudelijke kennis van en visie op de ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. 

• Heeft enige kennis van wetgeving, richtlijnen en procedures op het terrein van de palliatieve 

zorg. 

• Schakelt makkelijk met bestuurders van de deelnemende organisaties 

• Kan onafhankelijk opereren binnen het netwerk 

• Werkt zelfstandig en neemt initiatief.  

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

• Passend kunnen reageren op diverse niveaus, situaties, organisaties en ideeën. 

• Kunnen motiveren en enthousiasmeren. 

TAKEN 

• Het voorzitten van de vergadering van het kernbestuur en in overleg met de coördinator de 

vergaderingen voorbereiden.  

• De voorzitter is (eind)verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan van het netwerk 

en het vertalen, na vaststelling van het beleid door het bestuurlijk overleg, van 

beleidsvoornemens naar concrete activiteiten binnen de regio. 

• Het signaleren van knelpunten ten aanzien van het functioneren van de regio en het 

netwerk. 

• De voorzitter van het netwerk vertegenwoordigt het netwerk binnen het consortium 

palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland. 

• De voorzitter van het netwerk vertegenwoordigt het netwerk bij bijeenkomsten voor 

bestuurders van de netwerken van PZNL. 

• De voorzitter is verantwoordelijk voor het opvolgen van de samenwerkingsafspraken met 
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VOORWAARDEN 

• De voorzitter van het netwerk wordt door de netwerkpartners voorgedragen en neemt 

plaats in het kernbestuur met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. 

• De zittingstermijn is minimaal twee jaar met een maximum van vier jaar. Hierbij is een 

herbenoeming voor een tweede termijn mogelijk.  

• Het besluit over het aanstellen van de voorzitter van het kernbestuur wordt in het bestuurlijk 

overleg genomen.  

• Netwerkpartners kunnen interesse in het voorzitterschap kenbaar maken binnen het 

bestuurlijk overleg.  

• Het kernbestuur komt minimaal zes keer per jaar bijeen. 

• De voorzitter van het netwerk heeft tweewekelijks overleg met de netwerkcoördinator 

• De leden van het kernbestuur hebben van de eigen organisatie de tijd en ruimte om 2-4 uur 

per week in het netwerk te investeren. 

• De functie van voorzitter is onbezoldigd.  

 


