Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. We maken ons sterk
voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dankzij haar leden, de waarderingen op ZorgkaartNederland,
de informatie op DigitaleZorgGids, de ervaringen vanuit Mijnkwaliteitvanleven.nl, de inbreng van ruim
23.000 Zorgpanelleden en de vragen bij het Nationale Zorgnummer weet de Patiëntenfederatie wat
volgens patiënten goed gaat en beter kan. Met die kennis oefent de federatie met haar leden invloed
uit op het beleid binnen de zorg. En geeft Patiëntenfederatie Nederland een stem aan iedereen die nu
of in de toekomst zorg nodig heeft: in de spreekkamer en de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het
nieuws.
Bij onze organisatie in Utrecht werken ongeveer 70 mensen.
Wij hebben op dit moment plaats voor een

Trainee beleid/projecten in de zorg
(32 - 36 uur per week)
Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen en beleid in de gezondheidszorg vanuit patiëntenperspectief?
Wil je graag ervaring opdoen bij een actieve, landelijke belangenorganisatie in de zorg? Dan is dit
traineeship wellicht wat voor jou.
Als trainee kun je werken aan je kennis en vaardigheden rondom beleidsbeïnvloeding op het terrein
van de gezondheidszorg. Dit doe je door op een proactieve wijze een bijdrage te leveren aan een
aantal projecten en beleidsontwikkeling. Je werkt mee aan de uitvoering van activiteiten van de
producten van de Patientenfederatie, met name ZorgkaartNederland.
Wat ga jij doen?
Je start je traineeship in ons team Producten & Diensten. Je gaat meedraaien in het team van
ZorgkaartNederland. Je ondersteunt de project/productmanager of andere projectmedewerkers
binnen het project. Je krijgt een aantal specifieke taken, stuurt mee op de te bereiken resultaten en je
rapporteert over de voortgang. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband.
Bij ZorgkaartNederland werk je ook mee aan het beoordelen van de waarderingen die binnenkomen,
doet onderzoek naar oneigenlijk gebruik en participeert in onderzoeken van de Patiëntenfederatie.
Na je traineeperiode bij Producten & Diensten vervolg je je traineeship binnen in ieder geval twee van
onze beleidsteams. Deze beleidsteams zijn ieder gericht op een ander aspect van de zorg: medischspecialistische zorg, digitale zorg of eerstelijn en langdurige zorg.
Je profiel
• Je hebt kortgeleden een academische opleiding met succes afgerond, bij voorkeur op het terrein
van de gezondheidszorg.
• Je maakt je snel nieuwe kennis eigen.
• Tegelijk bezig zijn met verschillende onderwerpen is voor jou geen probleem.
• Je wilt graag ervaring opdoen in het ontwikkelen, leiden en bewaken van projecten.
• Het is een pré als je kennis van SPSS up-to-date is en je ervaring hebt met de toepassing ervan.
• Zelfstandigheid, resultaatgerichtheid en analytisch denken hebben een prominente plaats in jouw
profiel.
• Je kunt goed communiceren. Mondeling en schriftelijk kun je je in begrijpelijk en aantrekkelijk
Nederlands uitdrukken.
• Je kunt je goed aanpassen aan de wisselende eisen van een dienstverlenende organisatie.
• Je werkt graag en goed samen in een team.

Wat bieden wij jou aan?
Wij bieden een veelzijdige traineeship aan in een aansprekende organisatie met betrokken mensen.
Een organisatie waar je je verder kunt ontwikkelen op zowel inhoudelijk, strategisch en politiek gebied
en waar je een mooi netwerk in de gezondheidszorg opbouwt.
In principe duurt je traineeship bij ons 3 jaar. Je start met een aanstelling van een jaar. Als alles bij
jou en bij ons naar tevredenheid verloopt, verlengen we daarna met een periode van 2 jaar. Na die 3
jaar nemen we weer afscheid van elkaar.
Je krijgt een mentor toegewezen. Deze zorgt, samen met de andere leden van je team, voor je
begeleiding. Je kunt gebruik maken van onze reguliere opleidings- en trainingsmogelijkheden.
Wij bieden flexibiliteit in werktijden. Het is dus geen baan waarbij je per se strikt ‘van 9 tot 5’ werkt.
Je kunt bij ons hybride werken (deels thuis, deels op ons kantoor in Utrecht). Als je wilt, kun je echter
ook volledig op ons kantoor werken.
Het salaris start bij € 3009,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (CAO Sociaal Werk, schaal
9). Heb je in andere traineeships of functies al relevante ervaring opgedaan, dan kan je startbedrag
hoger liggen.
Patiëntenfederatie Nederland kent goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel
Keuzebudget (IKB) en een loopbaanbudget. Het IKB bied je een budget dat jij vrij kan gebruiken om
uit te laten betalen of om extra verlofuren van te kopen.
De CAO Sociaal Werk wordt gevolgd. Op basis van de CAO neem je deel in het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn.
Heb je interesse?
Stuur uiterlijk 30 april 2022 een sollicitatiebrief met CV naar Rinie Verscharen-van Daalen,
personeelsadviseur: vacature@patientenfederatie.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van de eerste periode van je traineeship kun je een e-mail
sturen aan Titia Lekkerkerk, (t.lekkerkerk@patientenfederatie.nl).
Kijk voor meer informatie over Patiëntenfederatie Nederland en haar werkzaamheden op
www.patientenfederatie.nl.
Wij hechten aan meer diversiteit in ons personeelsbestand. Wij nodigen daarom mensen vanuit
verschillende achtergronden (zoals mensen met een migratieachtergrond of mensen met een
handicap of chronische ziekte) nadrukkelijk uit te solliciteren.

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie nadrukkelijk niet op prijs. Wij zullen daar
dan ook niet op reageren!

