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 zijn op korte termijn op zoek naar een

Junior Adviseur Patiëntbelang
(32-36 uur per week)

De afdeling Kwaliteit van Zorg en Medisch-Specialistische Zorg
De afdeling bestaat uit een team van ongeveer 15 professionals en is verantwoordelijk voor diverse
thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg en de medisch-specialistische zorg. De programma’s
waar we mee aan de slag gaan, zijn breed. Het gaat onder meer over kwaliteit, patiëntveiligheid,
patiëntenparticipatie, transparantie, Samen Beslissen, juiste zorg op de juiste plek en uitkomstgerichte
zorg, zowel binnen de medisch specialistische zorg als daarbuiten. Nu en ook in de komende jaren zijn
er veel ontwikkelingen in de zorg, waarbij Patiëntenfederatie Nederland een belangrijke rol zal spelen
en waarbij jij een belangrijke rol hebt.
Wat ga jij doen?
Als junior adviseur patiëntbelang ben je nauw betrokken bij onze activiteiten en projecten op het
gebied van KIDZ (Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch-specialistische Zorg), richtlijnen
patiëntenparticipatie en kennisagenda’s.
Met het programma KIDZ werken wij samen met patiëntenorganisatie aan kwaliteitsbevordering in de
zorg vanuit patiëntenperspectief. Als programmasecretaris KIDZ ondersteun je de
programmacoördinator.
Je houdt je verder ook bezig met het waarborgen van het patiëntenperspectief in richtlijnen. Daartoe
betrek je relevante organisaties bij richtlijnontwikkeling of -herziening. Het komt ook voor dat je hierin
zelf actief participeert. Waar nodig haal je input van betrokkenen op door het organiseren van een
focusgroep of het uitzetten van een vragenlijst onder ons zorgpanel.
Kennisagenda’s geven een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten voor een aandoening,
cluster van aandoeningen of vakgebied. Ten aanzien van kennisagenda’s werk je nauw samen met
verschillende partijen aan de ontwikkeling van deze kennisagenda’s. Je betrekt daarvoor relevante
patiëntenorganisaties en verzamelt en verwerkt de door hen ingebracht kennishiaten.
Je profiel
Je bent een medewerker die zich graag verder wil ontwikkelen. Iemand die:
• succesvol een academische opleiding heeft afgerond, bij voorkeur op het gebied van
gezondheidszorg;
• minimaal een jaar relevante werkervaring heeft;
• bij voorkeur ervaring heeft als belangenbehartiger en kan opereren binnen de doelstellingen van
een belangenorganisatie;
• zich snel nieuwe kennis eigen maakt;
• graag en snel inspeelt op de actualiteit;

• geen probleem heeft met het tegelijk bezig zijn met verschillende onderwerpen;
• graag ervaring opdoet in het ontwikkelen, leiden en bewaken van projecten;
• zelfstandigheid, resultaatgerichtheid en analytisch denken prominent in zijn/haar profiel heeft
staan;
• goed communiceert en zich mondeling en schriftelijk in begrijpelijk en aantrekkelijk Nederlands kan
uitdrukken;
• zich goed kan aanpassen aan de wisselende eisen van een dienstverlenende organisatie;
• goed en graag samenwerkt in een team.
Wat bieden wij jou aan?
Wij bieden een veelzijdige functie 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.
Wij bieden flexibiliteit in werktijden. Het is dus geen baan waarbij je per se strikt ‘van 9 tot 5’ werkt.
Ook werk je vooralsnog deels vanuit ons kantoor in Utrecht en deels vanuit huis. Uiteraard is ons
kantoor aangepast aan de eisen van deze tijd.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.252,00 bruto per maand bij
een 36-urige werkweek (CAO Sociaal Werk, schaal 9). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een
jaar met vooruitzicht op verlenging.
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 vrijdag 28 augustus 2020 een sollicitatiebrief met CV naar Rinie Verscharen-van Daalen,
personeelsadviseur: vacature@patientenfederatie.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je tot 7 augustus 2020 een e-mail sturen aan
Heleen Post, (h.post@patientenfederatie.nl). Na die periode kun je je vragen stellen aan Madeleine
Ensink (m.ensink@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 daarom mensen vanuit
verschillende achtergronden (zoals mensen met een migratie-achtergrond 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!

