
 

  

 
 

Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en Liemers is een 
samenwerkingsverband van organisaties en instellingen die palliatieve zorg bieden 
in Arnhem en omgeving. Het Netwerk streeft ernaar een continuüm van 
vertrouwen te vormen waardoor iedere palliatieve zorgvrager (en hun naasten) kan 
rekenen op goede palliatieve zorg. En jij kan hierin een betekenisvolle rol spelen. 

Voor het Netwerk zijn wij op zoek naar; 

‘Visionair, verbinder, doorzetter’ 

Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg 
Gemiddeld 20-24 uur per week 

Jij als coördinator… 
bent het gezicht van het Netwerk! Je weet als geen ander de verbinding te 
leggen tussen de deelnemende organisaties van het Netwerk. Dit doe je met 
enthousiasme, tact en inlevingsvermogen. Of je nu rechtstreeks schakelt met 
bestuurders of de professionals vanuit het werkveld, vanuit jouw passie voor 
palliatieve zorg enthousiasmeer je - en weet je krachten te bundelen. Je volgt de 
ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg op de voet en weet dit te vertalen naar 
kansen en mogelijkheden voor het Netwerk. Je initieert, coördineert en voert 
verschillende netwerkactiviteiten uit in opdracht van het bestuur. Je stelt 
beleidsplannen, projectvoorstellen, en verslagen op. Je bent volhardend, omdat 
je begrijpt dat resultaten van het beleid pas op middellange termijn zichtbaar 
zijn. Daarnaast ondersteun je het netwerkbestuur als secretaris. 

Wat wij vragen 

 HBO werk- en denkniveau en relevante kennis van project- en 
verandermanagement; 

 Relevante kennis en ervaring op het gebied van (palliatieve) zorg; 
 Gevoel voor politieke verhoudingen; 
 Sterke onderhandelingsvaardigheden; 
 In het bezit van rijbewijs en auto. 

Wat wij bieden 
Als coördinator ben je werkzaam voor het Netwerk en werk je buiten de feitelijk 
juridische werkgever, Santé Partners. De inschaling van de functie van 
coördinator Netwerk Palliatieve Zorg is conform FWG 60. De overige secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT. Het betreft in eerste instantie een 
vacature voor bepaalde tijd. 

Informatie en sollicitatie 
Mocht je meer willen weten over deze functie, neem dan gerust contact op met 
Lies van Leeuwen, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg, op telefoonnummer 06- 
1065 6031 / lvanleeuwen@stmr.nl, op ma, di of do. De eerste gespreksronde staat 
gepland op maandag 7 oktober 2019 tussen 12:30 en 17:00 uur in Zevenaar. 
Ben je enthousiast, stuur jouw sollicitatie dan voor 30 september 2019  
naar werving@stmr.nl. 

 
 


