
 

 

‘PaTz draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit en organisatie van palliatieve zorg  

voor de patiënt en zijn/haar naasten, maar ook voor de zorgprofessionals. Wetende dat 

ongeveer 68% van de burgers thuis wil sterven maakt dat ik mij hiervoor, samen met mijn 

collega’s, wil inzetten!’ Marjolein, adviseur palliatieve zorg. 

 

 

Welkom bij stichting PaTz 

Ben jij een verbindende en ondernemende adviseur die zich wil inzetten om de zorg voor 

mensen in de palliatieve fase te verbeteren en zorgprofessionals daarbij te helpen? Dan 

nodigen wij je uit om verder te lezen, want wij zoeken een: 

 

senior adviseur PaTz   

standplaats Utrecht 

(16 tot 24 uur per week) 

 

Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de Nederlanders bij voorkeur thuis wil sterven, 

toch overlijdt slechts de helft van alle patiënten met kanker of een chronische aandoening 

thuis. PaTz staat voor Palliatieve Zorg Thuis en heeft als ambitie dat meer mensen, met 

goede palliatieve zorg, thuis kunnen sterven als ze dit willen.  

 

Om de zorg in de eerste lijn te organiseren en de kwaliteit, samenwerking en overdracht 

rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren en efficiënt in te richten is de PaTz werkwijze ef-

fectief gebleken. PaTz groepen vervullen een essentiële rol in de palliatieve infrastructuur in 

de eerste lijn en maken een effectieve implementatie van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 

mogelijk. In een PaTz groep werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk des-

kundigen palliatieve zorg lokaal nauw samen, brengen vroegtijdig patiënten in beeld en anti-

ciperen op de zorgbehoefte van de patiënt. 

 

Als senior adviseur maak je onderdeel uit van het PaTz landelijk team en coördineer je de ac-

tiviteiten van dit team waarin verschillende disciplines, zoals inhoud, advies, communicatie, 

en onderzoek aan de doelstellingen van de stichting samenwerken. Vanuit je rol als verbinder 

neem je deel aan verschillende overlegvormen in- en extern. 

 

Een selectie uit je werkzaamheden  

▪ Het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve zorg thuis wordt gezien als de over-

all missie van stichting PaTz. Vanuit je functie draag je bij aan het -verder- invoeren van 

het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland (2017). 

▪ Samen met het landelijke team breng je de PaTz werkwijze onder de aandacht van zorg-

professionals en landelijke partijen.  

▪ Je werkt mee aan de inhoudelijke vernieuwing (en/of verbreding) van de PaTz werkwijze 

en de ontwikkeling van instrumenten voor de praktijk. 

▪ Om de verbinding tussen de dagelijkse praktijk en het landelijk team PaTz vast te houden 

maar ook te intensiveren, onderhoud je een relevant netwerk in de palliatieve zorg thuis 

(huisartsen- en thuiszorgorganisaties) en met de PaTz groepen en ambassadeurs PaTz. 

▪ Je draagt bij aan de communicatie over PaTz en de PaTz werkwijze naar stakeholders via 

onder meer de PaTz Nieuwsflits, PaTz website, tijdschriften en op congressen en/of bij-

eenkomsten. 

▪ Als coördinator van het landelijk team ben je verantwoordelijk voor de taken behorend bij 

de algemene bedrijfsvoering en coördineer je de jaarcyclus activiteiten zoals het aanvra-

gen en verantwoorden van de subsidie en het bewaken van het activiteitenplan. 

▪ Het is een van de doelen van PaTz om de financiering van PaTz groepen duurzaam te in-

tegreren. Twee pilots onderzoeken mogelijkheden hiervoor, zij worden waar mogelijk on-

dersteund en gevolgd vanuit PaTz. 

▪ Je doet voorstellen over beleid en organisatievraagstukken palliatieve zorg thuis aan het 

bestuur van stichting PaTz en werkt deze uit. 

 

 

 

 



 

 

Wij vragen: 

▪ een spin in het web, die graag op meerdere terreinen actief is, variërend van bedrijfsvoe-

ring- tot inhoudelijke taken en van (relatie)onderhoud website tot secretarisrol van het 

bestuur PaTz. 

▪ een verbinder die beschikt over een relevant netwerk in de (palliatieve-) en eerstelijns 

zorg zoals met huisartsen- en/of de ouderenzorg in de eerste lijn, de ROS’sen en be-

roepsverenigingen. 

▪ een teamspeler die overzicht kan houden en tevens goed zelfstandig kan werken.  

▪ affiniteit met de organisatie en financiering van de eerste lijn en palliatieve zorg. 

▪ schrijf- en communicatieve vaardigheden en organisatiesensitiviteit.  

▪ een academisch werk- en denkniveau.  

▪ bereidheid tot reizen: het landelijke team PaTz vergadert in Utrecht.  

 

Wij bieden: 

• een inspirerende en dynamische netwerkomgeving in de palliatieve zorg. 

• een werkpakket met veel kansen, ruimte en eigenaarschap. Samen met het landelijk 

team PaTz wordt de agenda bepaald naar gelang de vraagstukken en behoefte van dat 

moment. 

• verantwoordelijkheid voor het initiëren van taken, projecten en vernieuwingen die kunnen 

liggen op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. 

• samenwerking in een klein, maar gedreven team van collega’s.  

• een dienstverband voor één jaar met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd bij 

Fibula. Een aanstelling op basis van detachering is bespreekbaar. 

• een functie van 16 tot 24 uur per week, waarbij je de werktijden flexibel kunt indelen.  

• primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Cao Ziekenhuizen. De functie is 

ingedeeld in functieschaal 65. De uiteindelijke hoogte van het salaris is afhankelijk van op-

leiding en ervaring. 

 

Stichting PaTz 

Het PaTz initiatief is een 'bottom-up' ontwikkeling vanuit de beroepsgroepen huisarts en 

wijkverpleegkundige en wordt als zodanig ook door de beroepsorganisaties ondersteund. 

Vanaf 2018 is de stichting lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en werkt 

de stichting nauw samen met PZNL en haar leden. Meer informatie vind je op www.patz.nu 

 

Fibula 

Per 1 juli 2020 zijn de activiteiten ter ondersteuning van de organisatie van de Palliatieve 

Zorg in Nederland van Fibula en IKNL gebundeld en samen ondergebracht in Fibula. 

Aanvullende informatie is verkrijgbaar op www.stichtingfibula.nl  

 

PZNL  

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is opgericht om organisaties in de palliatieve 

zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen en overal in 

Nederland dezelfde kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg aan te kunnen bieden. Meer 

informatie hierover vind je op www.pznl.nl 

 

Solliciteren 

Wij ontvangen graag je cv en motivatie vóór dinsdag 5 januari 2021. Je kunt deze insturen 

naar info@patz.nu. Stuur deze documenten s.v.p. in PDF-formaat, met je naam in de titels 

van de documenten. 

 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Bart Schweitzer, 

medisch adviseur stichting PaTz, telefoon 06 81 73 92 59 of Marij Duijsters, senior adviseur 

stichting PaTz, telefoon 06 43 56 23 49. 

 

De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 14 januari via MS teams.  

 

Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

http://www.patz.nu/
http://www.stichtingfibula.nl/
https://palliaweb.nl/over-pznl
mailto:info@patz.nu

