Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Zij maakt zich 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
24.000 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 bij de politiek, bij de zorgverzekeraar en in
het nieuws. Bij onze organisatie in Utrecht werken ongeveer 70 mensen.
Wij zoeken op korte termijn een

Enthousiaste Productmanager DigitaleZorgGids
(24 - 32 uur per week)
Ben jij een energieke en positieve productmanager met ervaring in de realisatie van online projecten?
Haal jij veel voldoening uit het werken bij een belangenorganisatie in de zorg? Krijg je energie van het
realiseren van een vernieuwd digitaal product met veel potentie? Dan graag je aandacht voor deze
functie als productmanager van de nieuwe DigitaleZorgGids bij Patiëntenfederatie Nederland.
Over DigitaleZorgGids
DigitaleZorgGids is een website van Patientenfederatie Nederland. De site is gericht op patiënten en
het maken van keuzes voor digitale tools en oplossingen. Handelingsperspectief voor patiënten staat
centraal. De website bestaat uit 3 pijlers: het kunnen gebruiken van apps en digitale tools voor het
omgaan met een aandoening, het kunnen maken van een goede keuze voor een persoonlijke
gezondheidsomgeving en informatie over digitale zorg.
De opdracht
Onlangs is de strategie van de DigitaleZorgGids herzien. De productmanager helpt de
Patiëntenfederatie met de uitvoering en doorontwikkeling van deze nieuwe strategie. Jij bent zowel
intern als extern het centrale aanspreekpunt. Het inrichten van de productorganisatie behoort tot je
takenpakket. Gedreven vanuit heldere KPI’s werk je nauw samen met collega’s van verschillende
teams om de productstrategie te vertalen naar de functionele en technische eisen die voor de
doorontwikkeling en beheer van het platform noodzakelijk zijn. Je bewaakt de ontwikkeling en
planning, zorgt samen met collega’s voor content, bewaakt het beschikbare budget en stemt de
voortgang regelmatig af met de Manager Producten en Diensten.
Functie-eisen
• Je bent opgeleid op HBO- of WO-niveau
• Als product- of projectmanager heb je bewezen realisatiekracht met betrekking tot succesvolle
(digitale) internetconcepten.
• Je kunt de doelstellingen van een organisatie vertalen in doelstellingen voor een digitaal
product.
• Je bent op de hoogte van de laatste (technische) ontwikkelingen op het gebied van
contentmanagement, technologie en SEO.
• Je hebt kennis van/ervaring met database-ontwerp, ontsluiting van databronnen en beheer
daarvan.
• Je hebt bij voorkeur kennis van online marketing en communicatiestrategieën.
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Je hebt ervaring met agile werken en kunt multidisciplinaire projectteams aansturen.
Je vindt het leuk om in een belangenorganisatie te werken (non-profit).
Je houdt van aanpakken, je behoudt het overzicht, structureert en stelt prioriteiten.
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, bent positief ingesteld en communiceert
net zo makkelijk met een beleidsadviseur als met een developer.
Je bent klant- en resultaatgericht, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt
over de sensitiviteit die noodzakelijk is om verschillende belangen te verenigen.

Wat bieden wij jou
Wij bieden een veelzijdige functie met maatschappelijk relevante werkzaamheden in een
aansprekende organisatie met betrokken mensen. Een organisatie waar je de mogelijkheid wordt
geboden je verder te ontwikkelen. Je bouwt bij ons een mooi netwerk in de gezondheidszorg op.
Je treft een inspirerend team van collega’s aan, waarin medewerkers en managers informeel, maar
ook professioneel samenwerken. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
Wij bieden flexibiliteit in werktijden. Het is dus geen baan waarbij je per se strikt ‘van 9 tot 5’ werkt.
Wij werken deels op kantoor in Utrecht en deels vanuit huis.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.830,00 bruto per maand bij
een 36-urige werkweek (CAO Sociaal Werk, schaal 10). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een
jaar met de mogelijkheid van verlenging.
Patiëntenfederatie Nederland kent goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel
Keuzebudget (IKB) en een loopbaanbudget. Het IKB bied je een budget dat jij vrij kunt gebruiken om
uit te laten betalen of om bijvoorbeeld 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 zondag 3 juli 2022 een motivatiebrief met CV naar Rinie Verscharen-van Daalen,
personeelsadviseur: vacature@patientenfederatie.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je een e-mail sturen aan Titia Lekkerkerk,
manager Producten en Diensten (t.lekkerkerk@patientenfederatie.nl).
Kijk voor meer informatie over Patiëntenfederatie Nederland en haar werkzaamheden op
www.patientenfederatie.nl.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.
Wij hechten aan meer diversiteit in ons personeelsbestand. Wij nodigen mensen vanuit verschillende
achtergronden (zoals mensen met een migratieachtergrond of mensen met een handicap of
chronische ziekte) daarom nadrukkelijk uit te solliciteren.

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

