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Over Ligare 

Ligare is het consortium voor palliatieve zorg in Noordoost Nederland: een (boven)regionaal 

samenwerkingsverband van onderwijs, onderzoek en zorg. Patiënten bepalen er met naasten en 

zorgverleners de koers. We willen van elkaar leren, elkaar versterken en samen ontwikkelen.  

 

De overheid investeert de komende jaren met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) 

in palliatieve zorg voor iedereen overal en altijd beschikbaar. Ligare wil in Noordoost Nederland 

verdere invulling geven aan dit programma. Daarom zijn we op zoek naar een 

 

Verkenner 
Een frisse wind die samen met ons de koers kan bepalen voor de komende jaren. Zodat alle mensen 

die dat nodig hebben in Noordoost Nederland gebruik kunnen maken van proactieve zorgplanning.  

Een inspirerende, toegankelijke verkenner die snapt hoe het werkt in ons zorglandschap.  

Iemand met het vermogen om landelijke strategische doelen te vertalen naar de regio. 

Resultaatgedreven, energiek en verbindend. 

 

De opdracht 

We verkennen hoe we binnen Ligare de komende jaren kunnen werken aan het breed 

implementeren van proactieve zorgplanning voor mensen in de laatste levensfase en hoe NPPZ II 

daarbij kan helpen. Proactieve zorgplanning is het begin van een proces dat tot een continuüm van 

vroegtijdige zorg en ondersteuning moet leiden. Dit proces, waarbij gezamenlijke besluitvorming en 

interdisciplinaire, transmurale samenwerking vanzelfsprekend is, draagt bij aan passende 

ondersteuning en zorg in de laatste levensfase.  

 

Jij voert voor Ligare deze verkenning uit en legt onze gezamenlijke ambitie vast op basis van een 

gedegen inventarisatie. De uitkomst is een plan van aanpak voor implementatie van proactieve 

zorgplanning in Noordoost Nederland voor de periode 2023-2026.  

 

Belangrijke onderwerpen bij de verkenning zijn onder andere: 

• Het inventariseren van lopende projecten in de zorg, het onderwijs en in onderzoek in 

Noordoost-Nederland. 

• Het scherper maken en vaststellen van onze gezamenlijke ambitie over proactieve 
zorgplanning.  

• Het formuleren van acties zodat proactieve zorgplanning een vaste plek krijgt in het 

onderwijs. 

• Het versterken van de netwerksamenwerking zodat we proactieve zorgplanning structureel 

en toekomstbestendig inbedden in de dagelijkse zorgpraktijk. 

• Het bepalen van noodzakelijke aanvullingen en ondersteuning vanuit NPPZII voor een goede 

implementatie. 

• Een plan van aanpak zodat proactieve zorgplanning voor iedereen die dat nodig heeft 

beschikbaar is, waarbij we weten welke doelgroepen in Noordoost Nederland extra aandacht 

nodig hebben.  
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Wij vragen wij van jou? 

• Je beschikt over een afgeronde relevante academische of hbo-opleiding. 

• Je hebt aantoonbare kennis van de organisatie van gezondheidszorg en kent het 

zorglandschap in Noordoost Nederland.  

• Je hebt ruime ervaring in een complex krachtenveld, waarbij je hebt gewerkt met beproefde 

projectmanagementmethoden, zoals PRINCE 2, Scrum of Agile. 

• Je maakt je snel complexe materie eigen en kunt een vertaalslag maken van abstracte 

plannen naar de alledaagse zorgpraktijk. 

• Je denkt in kansen en mogelijkheden. Je bent vindingrijk in het aandragen van frisse ideeën 

en oplossingen.  

• Je hebt gevoel voor verhoudingen, weet verbindingen te leggen en kunt op een respectvolle 

manier overtuigen.  

• Je werkt zelfstandig, neemt mensen gemakkelijk mee en toont lef. 

• Je beschikt over een auto, laptop en telefoon. 

• Uiteraard beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen en 

communiceer je op een prettige manier. 

 

Wat wij bieden 

In deze nieuwe functie geven we je een stevige klus. Je krijgt een unieke kans om binnen Ligare een 

betekenisvolle bijdrage te leveren aan palliatieve zorg in Noordoost-Nederland. Je hebt veel ruimte 

om zelf je tijd in te delen en de inhoud van je werk te bepalen. De deelnemers binnen Ligare zijn 

betrokken, enthousiast en ervaren. We willen in gezamenlijkheid graag een volgende stap maken. 

Wij zorgen voor een begeleidingsgroep waarmee je kan sparren en afstemmen gedurende de 

opdracht.  

 

De opdracht duurt ongeveer vier maanden en is (in overleg) in te vullen in drie á vier dagen per 

week. Je start op 1 februari 2023 (in overleg zou het ook eerder kunnen). 

 

Reageren 

Stuur je sollicitatiebrief en cv tot 5 december 2022 aan Anja te Mebel, via a.temebel@pznl.nl onder 

vermelding van Sollicitatie Ligare. 

 

Onze regioadviseur Linda van de Poll (06-39294751 / l.vandepoll@pznl.nl) is het aanspreekpunt voor 

meer informatie over de inhoud van de functie. 

 

 

 

 

 

 

 

Prescreening op social media kan onderdeel zijn van deze procedure. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 
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