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

Adviseur Patiëntbelang (Eerstelijn en Langdurige Zorg)
(32 - 36 uur per week)

De afdeling Eerstelijn en Langdurige Zorg
De afdeling bestaat uit een team van ongeveer acht professionals. Met zijn allen zijn wij
verantwoordelijk voor diverse thema’s op het gebied van huisartsenzorg, wijkverpleging,
paramedische zorg, langdurige zorg, de zorgverzekeringswet en betaalbaarheid van de zorg.
De programma’s waar we mee aan de slag gaan, zijn breed. Het gaat onder meer over kwaliteit van
leven, uitkomstinformatie, de toegankelijkheid van de zorg en patiëntervaringen. Door samen te
werken met andere partijen, (politieke) lobby en eigen initiatieven werken we aan patiëntgerichtheid
van de eerstelijn en langdurige zorg.
Nu en ook in de komende jaren zijn er veel ontwikkelingen in de zorg, waarbij Patiëntenfederatie
Nederland een belangrijke rol zal spelen. Jij kunt daaraan een waardevolle bijdrage leveren.
Wat ga jij doen?
Je richt je op de wijkverpleging en op de zorgverzekeringswet. Voor beide onderwerpen werk je
samen met deskundige en gemotiveerde collega’s, binnen en buiten de afdeling. Je werkt aan de
realisatie van doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging, alsmede het kwaliteitskader
wijkverpleging.
Voor de zorgverzekeringswet houd je je onder meer bezig met het verzekerd pakket, informatie over
overstappen en eigen betalingen.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Uitvoeren van projecten en programma’s.
• Schrijven van projectvoorstellen en subsidieaanvragen.
• Behartigen van het patiëntenbelang in overleggen met stakeholders.
• Opstellen van (lobby-)brieven.
• Bijdragen aan beleidsontwikkeling en strategievorming.
Je profiel
Je bent een medewerker die er staat. Een medewerker die:
• een academische opleiding heeft afgerond;
• minimaal drie jaar ervaring heeft met strategisch denken en handelen;
• snel ingewikkelde zaken doorziet en kan inschatten hoe hiermee om te gaan;
• vaardig onderhandelt en daarbij de belangen van de patiënt goed vertegenwoordigt;
• bekend is met wijkverpleging en de zorgverzekeringswet;
• kan anticiperen op de omgeving en op de actualiteit;
• een kritische blik heeft en opereert binnen de doelstellingen van een belangenorganisatie;
• relevante ervaring heeft met projectmanagement;
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beschikt over een helikopterview;
goed kan schakelen tussen onderwerpen en projecten;
zich als belangenbehartiger staande kan houden in een complex krachtenveld;
goed kan samenwerken met verschillende collega’s en/of in teams;
proactief en resultaatgericht is en verantwoordelijkheid neemt;
zich niet snel van zijn/haar stuk laat brengen;
communicatief sterk is en zich mondeling en schriftelijk goed kan uitdrukken.

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, maximaal € 4.712,00 bruto per maand bij
een 36-urige werkweek (CAO Sociaal Werk, schaal 10). Je krijgt vooralsnog een arbeidsovereenkomst
voor een jaar.
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 14 maart 2021 een sollicitatiebrief 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 Tom Schoen,
manager Eerstelijn en Langdurige Zorg, (t.schoen@patientenfederatie.nl). Tom is vanaf maandag
1 maart te bereiken.
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!

