
 

Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg zoekt: 

 

 

een onafhankelijk voorzitter  
 

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband tussen zorgver-

leners, zorginstellingen en zorgvragers in de regio Parkstad op het gebied van palliatieve zorg.  

De samenwerking in de regio heeft tot doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren en te 

zorgen voor een goede beschikbaarheid van deze zorg nu en in de toekomst. 

 

De samenwerking krijgt gestalte door middel van een kerngroep, waarin vertegenwoordigers zitting 

hebben van de verschillende zorgorganisaties in de regio. 

De kerngroep heeft tot taak:  

 het formuleren van kaders en beleid(slijnen) van het netwerk  

 het opstellen van het jaarlijkse activiteitenplan en de bijbehorende begroting   

 het opstellen van de jaarrekening  

 het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag 

 het instellen van werkgroepen 

 het aanstellen van een netwerkcoördinator 

 het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter 

 het instellen van een klankbordgroep voor Zorgvragers  

 

Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het veld van de palliatieve zorg en die van het 

netwerk is de kerngroep op zoek naar een voorzitter, die een onafhankelijke positie kan innemen 

ten aanzien van de organisaties in het netwerk. 

 

De kerngroep verwacht van de voorzitter dat deze in staat is op een proactieve manier de kern-

groep te begeleiden bij het werk dat voortvloeit uit het beleid. Daarbij vervult de voorzitter een 

voortrekkersrol, inspireert en enthousiasmeert, samen met de coördinator van het netwerk. 

 

Profiel 

 
De voorzitter die wij zoeken heeft het volgende profiel:  

Persoonlijk  

 Is een enthousiasmerende en betrokken samenwerker en verbinder 

 Kan flexibel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau 

 Is communicatief sterk en diplomatiek slim 

 Is organisatie- en politiek sensitief 

 Leert en werkt graag samen 

 Legt binnen en buiten het netwerk gemakkelijk contact en is eenvoudig benaderbaar 

 Toont persoonlijk leiderschap en is procesgericht 

 Kan op basis van ervaring en kennis constructief positie nemen 

 

Selectie-eisen en –wensen: 

 Heeft academisch werk- en denkniveau 

 Heeft aantoonbare affiniteit met palliatieve zorg 

 Heeft een hart voor de doelgroep palliatieve zorg 

 Heeft voldoende kennis van de ontwikkelingen in het werkveld of kan die zich in korte tijd eigen 

maken. 

 

 

 



 

 

Competenties 

 Strategische visie 

Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in 

gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor het netwerk 

 Motiveren 

Enthousiasmeert anderen en maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door een positieve 

instelling ten opzichte van het werkveld 

 Opbouwen en onderhouden van relaties 

Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op 

hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en poten-

tiële conflicten 

 Empoweren 

Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste mensen in het netwerk, geeft de vrijheid om 

initiatieven te tonen 

• Aandacht voor kwaliteit 

Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit; stelt hoge eisen aan eigen prestaties en 

aan die van anderen. 

 

Is deze functie iets voor u? 
Stuur dan uw motivatiebrief en Curriculum Vitae aan: 

 

Netwerk Palliatieve Zorg OZL 

t.a.v. mevrouw J. Timmermans-Joosten, coördinator 

Postbus 149  

6440 AC Brunssum 

 

of stuur deze per mail aan: info@palliatievezorg-ozl.nl  

 

Wij ontvangen uw brief graag uiterlijk 8 januari 2020.  

 

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 27 januari tot en met 7 februari 2020. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de coördinator via 06 57 31 66 

97 of de huidige voorzitter van het netwerk de heer Harry Eussen, te bereiken via 06 51 66 91 65 

mailto:info@palliatievezorg-ozl.nl

