Senior adviseur Informatieverbinding in de zorg
Ben jij een ervaren adviseur die wil werken aan een beter informatiestelsel in de
Nederlandse zorg? Is e-health en Zorg-ICT een bekend werkterrein voor jou? Dan
heeft Nictiz een mooie functie. Wij zoeken een senior adviseur die
koepelorganisaties, ziekenhuizen en het ministerie van VWS wil adviseren over
informatieverbinding in de zorg. Houd je er van om in een vakgebied te werken dat
volop in beweging is en waar jij zichtbaar kunt bijdragen aan nieuwe
ontwikkelingen? Solliciteer dan nu!
Functie-inhoud
Als senior adviseur bij Nictiz draag je bij aan de visieontwikkeling op
informatieverbinding in de zorg. Een vakgebied dat volop in beweging is door
nieuwe technologische ontwikkelingen. In deze functie sla je bruggen tussen de
technologie en de zorg. Je adviseert directies en bestuurders over uitkomstgerichte
zorg, valuebased healthcare, informatiestandaarden in de zorgsector en
standaardisatie vraagstukken.
Je werkt nauw samen met Nictiz collega’s en met nationale instituten,
koepelorganisaties en zorginstellingen. Zelfstandig of in samenwerking met
partnerorganisaties voer je onderzoek uit naar trends en vraagstukken in het
zorgstelsel.
Je schrijft adviezen, treedt op als spreker op conferenties of helpt mee met het
organiseren van workshops en bijeenkomsten voor het zorgveld en de overheid.
Kortom dit is een functie waarin jij als ervaren adviseur met een relevant netwerk,
de verbinding legt tussen zorg, standaardisatie, eHealth, zorgprocessen en landelijke Zorg-ICT ontwikkelingen.
Functie-eisen
Heb je een vooruitziende blik op het Zorg-ICT stelsel en vind je makkelijk je weg in
nieuwe technologische ontwikkelingen? Combineer je makkelijk diplomatie en besluitvaardigheid? Heb je heldere schrijfstijl en haal je werkplezier uit adviseren?
Je bent in staat om mensen mee te krijgen door je open houding en overtuigingskracht.
Herken jij je in dit profiel en voldoe je aan onderstaande eisen dan ontvangen we
graag jouw sollicitatie!
• een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting van medische informatiekunde, geneeskunde of technische bedrijfskunde;
• ervaring en kennis op het gebied van e-health en informatisering voor zorg
en gezondheid;
• minimaal tien jaar ervaring als adviseur in zorg en ICT;
• ruime ervaring met het opstellen van adviesrapporten.

Wij bieden
• Een mooi, marktconform salaris;
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals premievrij pensioen;
• eindejaarsuitkering, korting op ziektekostenverzekering;
• Een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget van 5% van het brutosalaris;
• Een jaarcontract voor 32 – 40 uur met mogelijkheid tot verlenging en aansluitend uitzicht op 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 Conchita Hofstede via telefoonnummer 06-51 10 70 55 of bij HR via telefoonnummer 070 – 317 3450. Graag ontvangen we jouw sollicitatie voor 4 maart 2019 per e-mail naar werving@nictiz.nl onder
vermelding van ‘senior adviseur’. Solliciteer je na de sluitingsdatum, neem dan contact op met Conchita Hofstede. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen
we niet op prijs.

Over Nictiz
Zorgverlening vindt steeds meer in een netwerk plaats. Een netwerk tussen patiënt,
zorgverlener, collega's en organisaties die onderzoek doen en bijdragen aan
kwaliteitsverbetering. Toepassing van moderne ICT-technieken in de zorg, e-health,
draagt bij aan de interactie tussen de partijen in zo'n netwerk. Nictiz is het
expertisecentrum e-health en helpt op verschillende manieren om deze verbindingen mogelijk te maken. Zo doen we bij Nictiz onderzoek en zijn betrokken bij grote
landelijke e-health-programma’s. Ook volgen we trends in e-health en duiden deze
ten behoeve van landelijk beleid voor partijen, zoals het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. We zijn ook partner in landelijke programma’s gericht op informatie-uitwisseling in de zorg, zoals MedMij. Om het uitwisselen van informatie mogelijk te maken, zijn informatiestandaarden nodig. Nictiz
ontwikkelt en beheert deze standaarden en adviseert over de implementatie ervan.
Deze informatiestandaarden en medische terminologie stellen we ter beschikking
via ons loket waar professionals die ehealth-toepassingen ontwikkelen ook terecht
kunnen voor vragen en advies.

