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 zijn op korte termijn op zoek naar een

junior Adviseur Patiëntbelang (digitale zorg)
(32 - 36 uur per week)

De afdeling Digitale Zorg
De afdeling bestaat uit een team van ongeveer zeven professionals. Met zijn allen zijn zij
verantwoordelijk voor diverse thema’s op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, persoonlijke
gezondheidsomgevingen (PGO’s) en e-health. Digitale zorg is een krachtig hulpmiddel om patiënten
meer regie over hun gezondheid te geven. De werkzaamheden van het team bestaan in hoofdzaak uit
1. actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van het landelijke zorginformatiebeleid, in
samenwerking met overheid en andere stakeholders in de zorg,
2. realisatie van onze visie op digitale zorg in het algemeen en de PGO’s in het bijzonder, en
3. positionering van DigitaleZorgGids, de keuzegids voor de best passende digitale zorg voor mensen.
Bij deze werkzaamheden spelen thema’s als privacy, informatiebeveiliging, kunstmatige intelligentie,
innovatie, opschaling en bewustwording en kennis van burgers over de mogelijkheden van digitale
zorg een grote rol.
Over PGO on Air
PGO’s zijn toepassingen waarmee je al je gezondheidsgegevens op één plek bij de hand hebt en kunt
gebruiken. PGO’s zijn voor gezonde mensen, patiënten en zorgverleners een nieuw fenomeen. Ze
weten niet dat het er (binnenkort) is, ze weten niet wat ze er mee kunnen en ze weten niet hoe het
hun omgang met zorgverleners zal veranderen. Daarom is de PGO-alliantie gevormd met patiëntenen consumenten-, branche- en beroepsorganisaties in de zorg. Deze alliantie heeft zich ten doel
gesteld PGO’s in Nederland ‘te laten vliegen’.
PGO on Air is een meerjarig programma dat het gebruik van PGO’s gaat stimuleren door patiënten,
zorgverleners, burgers en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het kiezen, gebruiken en
benutten van PGO’s. Daarnaast wil PGO on Air stimuleren dat zorgverleners en zorginstellingen het
gebruik van PGO’s optimaal stimuleren en ondersteunen. Samenwerking is cruciaal om dit doel te
bereiken.
Het programma kent vier pijlers: doelgroepgerichte communicatie, kiezen voor PGO’s, vraag & aanbod
en kennis & vaardigheden.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een beginnende adviseur patiëntbelang die ondersteunt, meedenkt en meewerkt bij het
opzetten, ondersteunen en uitvoeren van projecten binnen het programma PGO on Air. Je draagt bij
aan de realisatie van de missie en visie van Patiëntenfederatie Nederland op jouw aandachtsgebied.
Uit jouw motivatiebrief blijkt dat je zin hebt om bij ons aan de slag te gaan op dit terrein.
Je werkzaamheden bestaan daarbij bijvoorbeeld uit:
• Meedenken bij het opzetten van projecten en deze uitvoeren en ondersteunen.

• Ondersteuning van het programmamanagement.
• Overleg en afstemming met stakeholders in de zorg om het patiëntbelang te waarborgen in de
programma’s en activiteiten op het gebied van digitale zorg.
• Ontwikkeling van dossierkennis en het onderhouden van relaties met externe partijen.
• Op een proactieve manier een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling, in samenwerking met
collega’s, onze lidorganisaties en met patiënten.
Je profiel
Je bent een medewerker die er staat. Iemand die:
• succesvol een academische opleiding heeft afgerond;
• minimaal één jaar relevante werkervaring heeft;
• proactief en doelgericht werkt aan resultaten;
• creatief is en alternatieve ideeën kan bedenken;
• initiatief neemt en zaken zelf oppakt;
• vragen stelt en op zoek gaat naar antwoorden;
• mogelijkheden binnen het eigen werkveld signaleert en aan de orde stelt;
• goed kan samenwerken met collega’s en/of in teams;
• goed kan schakelen tussen onderwerpen en projecten;
• zich niet snel van zijn/haar stuk laat brengen;
• inzicht heeft in (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen en daarmee om kan
gaan;
• zich als belangenbehartiger staande kan houden in een complex krachtenveld;
• communicatief sterk is en zich mondeling en schriftelijk goed kan uitdrukken;
• bij voorkeur kennis heeft van en/of affiniteit met digitale zorg/innovatie en patiëntenparticipatie
heeft.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden een veelzijdige functie met maatschappelijk relevante werkzaamheden in een
aansprekende organisatie met betrokken mensen. Een organisatie waar je je verder kunt ontwikkelen
op zowel inhoudelijk, strategisch en politiek gebied. 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.
Je werkt vooralsnog vanuit huis (en als dat weer mogelijk is ook vanuit ons kantoor in Utrecht).
Uiteraard is ons kantoor aangepast aan de eisen van deze tijd.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.047,00 en maximaal
€ 4.252,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (CAO Sociaal Werk, schaal 9). Je krijgt een
arbeidsovereenkomst voor de looptijd van het project PGO on Air: tot en met 31 december 2022.
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 28 februari 2021 een sollicitatiebrief met CV naar Rinie Verscharen-van Daalen,
personeelsadviseur: vacature@patientenfederatie.nl (onder vermelding van ‘junior adviseur
patientbelang).
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je een e-mail sturen aan Marcel Heldoorn,
manager Digitale Zorg, (m.heldoorn@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
functiebeperking 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!

