
 
 

 
Vacature voorzitter bestuur 
 
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam | Diemen (NPZA) bestaat uit veel verschillende 
organisaties die zich inzetten voor kwalitatief goede palliatieve zorg aan inwoners in de regio. Onze 
maatschappelijke opgave luidt: mensen in de palliatieve fase in Amsterdam en Diemen mogen 
rekenen op optimale palliatieve zorg. Daarbij kan hij/zij zelf invloed uitoefenen op het eigen proces 
en op verzoek hierin ondersteund worden. De palliatieve ondersteuning en zorg is afgestemd op de 
individuele waarden en behoeften, op de plek van voorkeur. 
 
Bureau 
Het bureau van het NPZA is klein maar slagvaardig. Het wordt geleid door een coördinator.  
 
Bestuur 
Het bestuur van het NPZA bestaat momenteel uit drie leden. Ten einde de stichting en in het 
bijzonder de netwerkcoördinator, optimaal te kunnen ondersteunen, zijn bestuursleden 
verantwoordelijk als portefeuillehouder voor onderwerpen binnen de stichting, die gezamenlijk zijn 
afgesproken. 
 
 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam |Diemen is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
Profiel 
Een bestuurslid van het NPZA: 

• is betrokken bij wat er gebeurt in de regio Amsterdam | Diemen, waar sinds maart 2022 
Weesp ook is aangesloten; 

• heeft de overtuiging dat de ondernomen activiteiten bijdragen aan de maatschappelijke 
opgave van het netwerk; 

• bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau; 
• is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel 

en steunend samenwerken; 
• heeft affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van het palliatief domein; 
• weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid; 
• kan als klankbord voor de netwerkcoördinator en andere bestuursleden fungeren; 
• zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de 

doelstellingen van de stichting na te streven; 
• heeft voldoende beschikbare tijd en aandacht. 

 
Daarnaast geldt voor de voorzitter: 

• hij/zij wil zich verbinden aan het voorzitterschap van het Netwerk Palliatieve Zorg 
Amsterdam | Diemen (NPZA).  Daarmee is hij/zij boegbeeld van het NPZA; 

• hij/zij heeft kennis van de palliatieve zorg en kan het belang van goede palliatieve zorg 
uitdragen; 

• daarnaast is hij/zij op de hoogte van het landelijke landschap van de palliatieve zorg; 
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• een voorzitter met een stevig netwerk in Amsterdam en omgeving heeft de voorkeur die 
ondersteunend kan zijn naar de 1e lijn/huisartsen zodat hij/zij een bijdrage kan leveren aan 
de versteviging van de huisartsen bij de palliatieve zorg en NPZA; 

• door alle ontwikkelingen in het palliatieve landschap is het te prefereren dat de kandidaat 
tijd kan vrijmaken om als voorzitter te anticiperen in deze ontwikkelingen.  

Gevraagde tijdsinzet 

Het bestuur en de netwerkcoördinator vergaderen vier keer per jaar. De stukken voor iedere 

vergadering vragen een gemiddelde leestijd van één uur. Daarnaast kan het voorkomen dat aan 

bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de 

netwerkcoördinator. 

Bezoldiging 
Het bestuurslidmaatschap van stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam | Diemen is een 
onbezoldigde functie. Er is de mogelijkheid om jaarlijks een onkostenvergoeding te ontvangen.  
 
Reageren 
Graag zien wij uw reactie tegemoet vóor 9 januari 2023 via secretariaat@npza.nl. 
Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij Wies Wagenaar, netwerkcoördinator, 
wieswagenaar@npza.nl of 06-26363992 dan wel bij de huidige voorzitter, Bart Schweitzer, 
bartschweitzer@gmail.com.  
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