Nictiz zoekt een masterstudent die een marktverkenning wil uitvoeren naar
het productaanbod van Europese standaardisatie organisaties.
Locatie:
Opleiding:
Tijdsduur:

Den Haag
Bedrijfskunde, informatica, medische informatiekunde of een
vergelijkbare opleiding
5 maanden

Wat ga je doen:
Jij voert een marktverkenning uit waarbij je het productaanbod van Nictiz vergelijkt
met vergelijkbare instellingen in andere Europese landen.
Het Nationaal ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) is een organisatie voor ICT en innovatie in de zorg. De algemene doelstelling van Nictiz is om, in nauwe samenwerking
met andere partijen, te werken aan het verbeteren van de informatie-uitwisseling en
eenduidige informatieregistratie in de zorg. Zowel voor en tussen zorgaanbieders
onderling als voor en met patiënten.
ICT verschuift van ondersteunend product naar strategische infrastructuren en producten in de sector. Deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het productenportfolio van Nictiz. Vergelijkbare organisaties in andere Europese landen hebben te
maken met vergelijkbare ontwikkelingen.
Wij willen graag weten wat het productaanbod is van vergelijkbare instellingen en
hoe deze instellingen hun productaanbod in de toekomst zien.
De stage-opdracht bestaat uit de volgende stappen:
1. Inventarisatie van huidige productaanbod bij nationale instituten.
2. Inventarisatie van de ontwikkelingen bij nationale instituten.
3. Verschillen analyse van het productaanbod.
4. Duiding van producten en diensten van Nictiz.
5. Rapporteren van de resultaten.
De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting opgenomen in een publicatie van Nictiz.
Nictiz
o
o
o
o

biedt jou
een dynamische en uitdagende werkomgeving;
een marktconforme stagevergoeding;
een unieke mogelijkheid om bij een expertisecentrum een landelijk onderzoek
te ondersteunen;
een werkgever met de kernwaarden: samen, deskundig en verbindend.

Je hebt
o sociale vaardigheden om zelfstandig interviews te houden;
o een grote mate van zelfstandigheid;
o een zelfstandige en systematische werkhouding;
o goede communicatieve eigenschappen;
o doorzettingsvermogen.
Over ons
Nictiz streeft naar betere gezondheid door betere informatie. Wij ondersteunen het
zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg
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te verbeteren. Bij Nictiz is kennis over nationale en internationale ICT-zorg standaarden gebundeld. Vanuit die deskundigheid helpt Nictiz veldpartijen bij het gezamenlijk
ontwikkelen en implementeren van informatiestandaarden. Om de zorgsector te ondersteunen, analyseert en duidt Nictiz ontwikkelingen in het gebruik van ICT in de
zorg. Nictiz geeft als expertisecentrum objectieve informatie en advies aan iedereen
die beslissingen neemt over de effectieve inzet van eHealth en ICT in de zorg.
Contactpersoon
Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Miriam von Freytag Drabbe (HR
adviseur) 070 – 317 3450 of met Henk Hutink (zorgeconoom) 06-20120846
E-mail je sollicitatie naar werving@nictiz.nl onder vermelding van de titel van stage.
Meer informatie over Nictiz vind je op www.nictiz.nl, twitter en LinkedIn.
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