
 
  

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. Binnen dit programma zijn diverse project teams van start gegaan en zo zullen er 

nog een aantal vormen. Daarmee onstaat de behoefte aan een 
    

Scrum master 

32-36 uur per week    

Hybride/ Utrecht  
   

Het programmateam NPPZ II werkt vanuit PZNL aan het implementeren van dit programma 

voor het hele land. Het programma bestaat uit zes verschillende werkpakketten waaraan 

leiding wordt gegeven door vier coördinatoren. Binnen deze teams wordt er volop gewerkt 

aan de (door)ontwikkeling en implementatie van producten en diensten voor de palliatieve 

zorg. Dit is een groot en complex programma waarbinnen diverse deelprojecten vallen. Als 

organisatie hebben we ervoor gekozen om direct waarde te leveren aan het palliatieve veld 

door agile te werken. Dat doen we graag goed en hebben daarom behoefte aan een 

professional die ons daarin faciliteert, coacht en traint. 
    

Je taken    

We hoeven jou, als gecertificeerd scrum master, niet uit te leggen wat jouw 

verantwoordelijkheden zijn omdat je die zelf zal kennen. We vinden het wel belangrijk om de 

nadruk te leggen op een aantal daarvan, zodat je een beter beeld krijgt van de elementen 

waar jij het best tot je recht zal komen. Het is daarbij belangrijk dat je je thuis voelt in een 

werkomgeving met hoogopgeleide professionals waarin hoge eisen gesteld worden en waar 

een nuchtere, praktische mentaliteit  gewaardeerd wordt. Voor jouw functie betekent dat:  

• je ervoor zorgt dat diverse projectteams gelijktijdig worden gefaciliteerd, gecoacht 

en getraind om hun project op agile wijze in te richten én uit te voeren. Hiervoor 

beschik je over kennis en kunde van de verschillende agile structuren maar heb je 

ook lef om hiervan af te wijken indien nodig 

• je werkt samen met de agile coach om PZNL te transformeren naar een agile 

organisatie. Daarbij hebben we bewust gekozen voor een ‘bottom up’aanpak en is 

het aan jullie beide om draagvlak, awareness en kundigheid te vergroten 

• je meerdere (scrum)teams en individuen met verschillende snelheden en werkwijzen 

coacht in het agile werken 

• je belemmeringen niet alleen wegneemt, maar zo nodig ook analyseert om zo input 

te vormen in jouw advisering voor de organisatie  

• je er (vanzelfsprekend) op toeziet dat projectteams werken vanuit het agile 

gedachtegoed: uitgangspunten, waarden, rollen, events en artefacten en zo nodig 

middelen en/ of onderdelen introduceert die bijdragen aan het team/ project 

proces, bijvoorbeeld het werken middels kanban.  

 

In deze rol werk je samen met de agile coach die als voornaamste doel heeft de totale 

organisatie verder te brengen in het agile gedachtegoed. Je hebt een positie binnen het 

team bedrijfsvoering dat bestaat uit IT, juridische zaken, financiële zaken en HR. Hiërarchisch 

en functioneel ontvang je leiding van de directeur bedrijfsvoering en functioneel van de 

programmadirecteur NPPZ II.  

 
Wij vragen 
Je bent een succesvol scrum master als jij als geen ander kan levelen met verschillende 

doelgroepen binnen en buiten de organisatie. Jij kent meerdere snelheden en je bent bent in 

staat draagvlak te creëren. Verder heb je:  

• een afgeronde hbo opleiding 

• minimaal je PSM I of een gelijkwaardig certificaat als agile scrum master 



 
• ongeveer 3 jaar relevante werkervaring in een rol als scrum master  

• in jouw werkervaring een track record van coaching, scaled agile werken en kanban 

• een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (geschreven en gesproken) 

• doorzettingsvermogen en het vermogen om je rol relatief zelfstandig uit te voeren, 

waarbij je kan sparren met je collega agile coach.  

   
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 

  
PZNL is landelijk georganiseerd. We werken hybride, waarbij jij je fysieke afwezigheid uiteraard 

afstemt op de behoefte van de project teams die je coacht.  
  
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.    
   
Belangstelling    
Je kunt je sollicitatie insturen via een e-mail aan ons secretariaat via info@pznl.nl.  
   
Het eerste sollicitatiegesprek vindt online plaats (via Teams) en als we je nog een tweede 

keer willen zien, dan nodigen we je uit op kantoor in Utrecht. In de gesprekken tref je in elk 

geval de agile coach, de programmadirecteur, de directeur bedrijfsvoering en de HR 

adviseur a.i. In je uitnodiging laten we je weten wie je wanneer treft zodat je je goed kan 

voorbereiden op het gesprek. 
     
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Dieke Feliksdal via 

d.feliksdal@pznl.nl     
  

Deze vacature is zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

kandidaten voorrang.   
   
 

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

mailto:d.feliksdal@pznl.nl

