Productmanager Jeugdgezondheidszorg
Functie-inhoud
Ieder kind in Nederland heeft recht op preventieve publieke gezondheidszorg, ook
wel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) genoemd. Vanaf de geboorte wanneer de pasgeborene de hielprik krijgt tot het 18de levensjaar worden jeugdigen door consultatiebureaus, GGD, schoolartsen en –verpleegkundigen in hun groei en ontwikkeling
begeleid. De JGZ werkt sinds 2010 met een digitaal dossier (DD JGZ). Nictiz heeft
de informatiestandaard ontwikkeld waarmee JGZ-organisaties onderling de dossiers
digitaal en gestructureerd over kunnen dragen en met het RIVM digitaal gegevens
kunnen uitwisselen over vaccinaties en de hielprikscreening.
Als productmanager JGZ ben jij verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteit
van de informatiestandaard. Het wijzigingsproces voor de standaard, de ontwikkeling ervan, de publicatie van versies, kwalificaties van IT systemen vallen onder
jouw toezicht. Als productmanager coördineer je de activiteiten (van jouw team)
met stakeholders zoals het NCJ, RIVM, VzVz, GGD-GHOR, Actiz en IT leveranciers.
Je stuurt het JGZ team bestaande uit een informatieanalist, terminoloog en HL7 experts aan. Het begint met het opstellen van het jaarbudget, het planningsproces,
tot en met het afleggen van rekenschap van de resultaten ervan. Je rapporteert
aan de manager Standaarden en Implementatie.
Functie-eisen
• Minimaal 5 jaar ervaring in ICT, als projectleider of in een leidinggevende
positie.
• Kennis en ervaring op het gebied van productbeheer, informatiestandaarden
in de zorg.
• Kennis en ervaring op het gebied van (publieke) gezondheidszorg.
• Verantwoordelijkheidsgevoel, sensitiviteit om de verschillende belangen van
overheid, zorgverleners, cliënten en IT leveranciers te wegen en daarop correct te handelen en communiceren.
• Initiatief, durf en een resultaatgerichte houding.
Wij bieden
• Een mooi, marktconform salaris
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals premievrij pensioen.
• Eindejaarsuitkering, korting op ziektekostenverzekering.
• Een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget van 5% van het bruto jaarsalaris.
• Een jaarcontract voor 32 – 40 uur met mogelijkheid tot verlenging en aansluitend uitzicht op een vast dienstverband.
• Een gedreven en enthousiast team, dat samenwerking hoog in het vaandel
heeft en vol ambitie zit.

•

Een fijne werksfeer met ruimte voor reflectie.

De sollicitatieprocedure
Met vragen over deze functie kun je terecht bij Annette Versteegh of Astrid van
Heck (personeelszaken@nictiz.nl). Graag ontvangen we jouw sollicitatie vóór 25
september per e-mail naar werving@nictiz.nl en onder vermelding van ’Productmanager JGZ’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.
Over Nictiz
Nictiz is het expertisecentrum e-health. Nictiz doet onderzoek en duidt trends in ehealth voor landelijk beleid voor het ministerie van VWS, koepels en het Informatie-beraad Zorg. Ook ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden. Deze
standaarden zijn nodig om het uitwisselen van informatie in de zorg mogelijk te
maken. Daarbij adviseert Nictiz zorginstellingen en softwarespecialisten bij de implementatie van standaarden en optimalisatie van gegevensuitwisseling.
Profiel
• Locatie: Den Haag.
• Opleiding: afgeronde HBO of WO opleiding, bijvoorbeeld op het gebied informatietechnologie en/of medische opleiding.
• Ervaring: vijf jaar werkervaring in Zorg en ICT.
• Verantwoordelijkheid: voor het product JGZ informatiestandaard.
• Uitdaging: je volgt de ontwikkelingen binnen en buiten Nictiz om de actualiteit en kwaliteit van de informatiestandaard naar een hoger niveau te tillen;
je zet je in voor verbreding en doorontwikkeling.

