Vacature beleidsmedewerker Netwerken Palliatieve Zorg
De Netwerken Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch – Bommelerwaard en regio Oss-UdenVeghel zoeken een enthousiaste beleidsmedewerker voor de beide genoemde Netwerken, voor
gemiddeld 10-12 uur per week. De functie wordt uit VWS subsidie gefinancierd. De Netwerken zijn
beide ondergebracht bij Stichting Kwaliteit en Organisatie.
De Netwerken Palliatieve Zorg regio ’s-Hertogenbosch – Bommelerwaard en Oss-Uden-Veghel zijn
samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders en zorgverleners die betrokken zijn bij de palliatieve
zorg in de regio.
Partijen streven naar de volgende hoofddoelstelling:
Het optimaliseren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de palliatieve zorgverlening aan de
individuele patiënt en diens naasten, op die plaats waar het gezien de wensen van de patiënt
mogelijk en gewenst is.
De hoofddoelstelling is uit te splitsen in de volgende sub-doelstellingen:
1.
Goede doorstroom tussen zorgplekken;
2.
Voldoende en brede beschikbaarheid van zorgverleners & middelen;
3.
Goede informatie & kennisuitwisseling;
4.
Voldoende gevarieerd zorgaanbod.
De functie
De beleidsmedewerker van de Netwerken Palliatieve Zorg voert de werkzaamheden uit in opdracht
van en overleg met de coördinator van de Netwerken. De beleidsmedewerker initieert, adviseert en
faciliteert de continue verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de palliatieve zorg in de
regio. Hij /zij doet dit door doelgroepen (vrijwilligers, professionals, patiënten en naasten) met elkaar
te verbinden, informatie uit te wisselen en ervoor zorg te dragen dat er samenwerkingsafspraken
worden gemaakt ter versterking van de palliatieve zorg in de regio. De beleidsmedewerker
ondersteunt en/of geeft leiding aan projecten in de regio op het gebied van palliatieve zorg. Daarbij
adviseert de beleidsmedewerker zorginstellingen in de regio over (transmuraal) beleid op het gebied
van palliatieve zorg.
Resultaatgebieden
Beleidsontwikkeling en advisering: er is sprake van adequate beleidsondersteuning en –bewaking en
er wordt een actieve bijdrage geleverd in de verdere ontwikkeling van het beleid van de Netwerken
palliatieve zorg én van de aan het Netwerk deelnemende organisaties.
Coördinatie: de beleidsmedewerker coördineert projecten en coördineert de implementatie van
beleid. De werkzaamheden worden volgens afspraak uitgevoerd.

Communicatie: de beleidsmedewerker is vraagbaak op het gebied van palliatieve zorg in de beide
netwerkregio’s, zorgt voor kennisoverdracht naar professionals en organisaties, onderhoudt
relevante in- en externe contacten, stelt de digitale nieuwsbrieven samen, verzorgt
publieksvoorlichting, levert informatie aan ten behoeve van de jaarplannen en de jaarverslagen.
Het profiel
•

Je beschikt over hbo+ werk- en denkniveau in de gezondheidszorgsector aangevuld met
relevante kennis op het gebied van project- en verandermanagement.

•

Je hebt meerdere jaren ervaring met projectcoördinatie.

•

Je hebt kennis van en inzicht in complexe procedures, processen en theorieën met
betrekking tot beleid en inhoudelijke ontwikkelingen op het vakgebied van palliatieve zorg.

•

Je bent een sterk en zelfstandig persoon, een verbinder en een echte stimulator/coach.

•

Je bent in staat om de netwerkdoelen om te zetten in een plan van aanpak.

•

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Kun je je als beleidsmedewerker profileren binnen autonoom deelnemende partijen aan het Netwerk
en zoek je naar commitment? Wil je een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van palliatieve
zorg in de regio? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Het aanbod
De functie is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. De functie is
ingeschaald volgens de CAO VVT in FWG 55.
Meer informatie
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij Monique van den Broek, netwerkcoördinator
palliatieve zorg, T 06-22341845.
Solliciteren ?
Solliciteren kan tot 18 april 2018 uitsluitend via de mail: info@netwerkpalliatievezorg.info. De
sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 7 mei. Wij zien uw reactie graag tegemoet!

