
 

De overheid (ministerie van VWS) investeert de komende jaren door middel van het Nationaal 
Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) in de juiste proactieve zorg en voor ongeneeslijk zieken 
op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste formele en informele zorgverleners met 
de juiste bekostiging. Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is aangewezen netwerkpartner om 
richting te geven aan dit programma in nauwe samenwerking met haar 
samenwerkingspartners. Het grootschalige programma bestaat uit zes werkpakketten,  
communicatie is daarbij een onlosmakelijk onderdeel. Het is onze taak om te zorgen dat onze 
samenwerkingspartners goed geïnformeerd zijn over de voortgang van het programma. 
Bovendien is de afdeling communicatie verantwoordelijk voor het werkpakket 
maatschappelijke bewustwording.  

 
Voor dit omvangrijke programma is PZNL op zoek naar  

 
 Communicatieadviseurs 

Hybride/ Utrecht 
32 - 36 uur per week  

  
De functie  
Als communicatieadviseur  ben jij in de breedste zin verantwoordelijk voor het vertalen van 
communicatiebeleid naar de uitvoering van de communicatie van één van de 
werkpakketten. Je stemt jouw communicatieactiviteiten af met je collega’s. Daarbij adviseer 
en ondersteun je de desbetreffende collega’s die verantwoordelijk zijn voor het resultaat van 
het werkpakket. Je bent onderdeel van het grote team communicatie en online.  
 
Je taken  

• je vertaalt de inhoud van het desbetreffende werkpakket naar een interne en 
externe on- en offline communicatiestrategie en -plan binnen het 
communicatiekader. Vervolgens geef je hier zelf uitvoering aan; 

• je verbindt interne en externe stakeholders met elkaar om zo overeenstemming te 
bereiken op het  door jouw gekozen communicatieplan; 

• vanuit je zelfstandigheid treed je zowel coördinerend als uitvoerend op; 
• je neemt deel aan multidisciplinaire project overleggen en zorgt ervoor dat jij vanuit 

jouw expertise zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft; 
• je houdt constant verbinding met jouw collega senior communicatieadviseurs en 

mede collega’s communicatieadviseurs om op één communicatiekoers te blijven. 
 

Wij vragen  
Om succesvol te zijn als communicatieadviseur is het hebben van werkervaring in de zorg of 
in bestuurlijke organisaties is niet vereist, maar helpt wel  de doelen van PZNL in de komende 
jaren in het juiste perspectief te zien.  
Verder beschik je over:  

• Een afgeronde hbo-opleiding op gebied van communicatie, aangevuld met kennis 
van de trends en ontwikkelingen in het communicatiegebied,  

• Een trackrecord op het gebruik van nieuwe media en conceptontwikkeling; 
• Denken in oplossingen, initiatief nemen, klantgericht handelen,  en regie houden zijn 

steekwoorden die het best passen bij jouw werkaanpak; 
• Gevoel voor verhoudingen, een stevige gesprekspartner voor samenwerkingspartners 

die werkzaam kunnen zijn op operationele, tactische of strategische posities;  
 
PZNL is landelijk georganiseerd. We werken hybride, met de nadruk op online. Maandag en 
dinsdag zijn overlegdagen waarbij jouw aanwezigheid van belang is. Centrale 
bijeenkomsten worden georganiseerd op of rond het kantoor in Utrecht (Hoog Catharijne).  

  
Wij bieden   



 

De functie van Communicatieadviseur ondersteunt de missie die PZNL heeft gekregen in het 
voeren van regie op het NPPZ II, dat maakt dat jij een unieke kans hebt om de rol op een 
geheel eigen manier in te gaan vullen en zo een betekenisvolle bijdrage te leveren aan 
palliatieve zorg in Nederland. Je gaat werken in een collegiaal team in een professionele en 
groeiende organisatie. Verder mag je het volgende van ons verwachten: 

• Een salaris in FWG 55 (€ 3.115 - € 4.391), waarbij inschaling plaatsvindt op basis van 
kennis en werkervaring; 

• Waarvan de hoogte afhankelijk is van je opleiding en ervaring, op basis van een 36-
urige werkweek; 

• Volledige maand vakantiegeld; 
• Volledige maand eindejaarstoeslag; 
• 100% reiskostenvergoeding door middel van een NS business card; 
• Veel ruimte om zelf je tijd in te delen en de inhoud van je werk te bepalen en 

werken in een inclusief team, deskundig, resultaatgericht en verbonden; 
• Een contract voor de duur van het programma NPPZ II (tot 31 december 2026); 
• Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Ziekenhuizen. 

  
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 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.  
   
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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