
 

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere zoekt een nieuwe netwerkcoördinator  

Als netwerkcoördinator heb je een visie op het organiseren en inrichten van een netwerk palliatieve 
zorg en vertegenwoordigt alle bij deze zorg betrokken organisaties in Almere. Je bent een 
verbindende kracht tussen de verschillende organisaties. Vanuit het cliënt/ naasten-perspectief en 
het kwaliteitskader palliatieve zorg werk je aan bewustwording en verbetering van de kwaliteit van 
de palliatieve zorg en de toegankelijkheid van deze zorg voor alle inwoners van Almere.  

Wat is je positie?  
De netwerkcoördinator werkt voor de stichting Netwerk Palliatieve Zorg Almere. Je werkt 
onafhankelijk en legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting. Je werkt nauw samen met 
de medisch adviseur van de regio die tevens voorzitter is van de stuurgroep en het platform die deel 
uitmaken van het NPZAlmere.  
Als netwerkcoördinator stuur je betrokken lokale werkgroepen aan en werk je actief samen met o.a. 
het plaatselijke netwerk dementie, de andere netwerken palliatieve zorg in de regio en met 
bovenregionale en landelijke organisaties.  

Wat zijn je taken? 
Je bent zowel inhoudelijk als organisatorisch actief in de ontwikkeling van palliatieve zorg.  Concreet 
houdt dit in dat je: 

• Je vertegenwoordigt het NPZAlmere en de palliatieve zorg in het algemeen 
• Verbinding legt tussen partijen, thema’s en projecten op het gebied van de 
palliatieve zorg, lokaal, regionaal en landelijk 

• De stuurgroep en de platformbijeenkomsten voorbereidt en notuleert 
• Projecten initieert en stimuleert i.o.m. de stuurgroep. Waar nodig en financieel 
mogelijk zet je passende secretariële en projectondersteuning in 
• De voortgang van activiteiten bewaakt waarbij je de uitgangspunten van het netwerk 
niet uit het oog verliest 
• Beleidsplannen voorbereidt en die afstemt met het netwerkbestuur 
• Verantwoordelijk bent voor het opstellen van een jaarplan en het jaarverslag 
• De begroting opstelt, subsidies aanvraagt, het budget beheert in samenwerking met 
de penvoerder en daarover (financiële) verantwoording aflegt aan de stuurgroep en aan 
VWS 
• Deskundigheidsbevordering initieert, faciliteert en organiseert in de regio  
• Je zorgt voor PR en bent verantwoordelijke voor de website en de nieuwsbrief 

Wat breng je mee?  
• Je hebt een warm hart voor de ernstig zieke medemens en de palliatieve zorg 
• Een opleiding en ervaring in de palliatieve zorg is een pré 



• Coördineren, relatiebeheer, verbinden en innoveren zijn je op het lijf geschreven 
• Je kunt goed zelfstandig functioneren op het gebied van organisatie, inhoud en 
financiën 
• Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kunt omgaan met tegengestelde 
belangen en je bent een stevige gesprekspartner  

Wat bieden wij?  
Een functie voor 16 uur per week, gewaardeerd in FWG 60. 
Je kunt 1 feb 2023 starten. 
 
Vragen en reacties graag naar Marianne Ponstein, netwerk coördinator a.i.  
(Van 10 – 30 dec ben ik vanwege vakantie afwezig). 
06 44 87 24 66  
m.ponstein@planet.nl 
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