
 

 
Beleidsadviseur Informatisering 
 
Informatisering speelt binnen de zorg een steeds belangrijkere rol. Zo ook bij de leden van ZKN. De beste zorg 
kun je alleen leveren als informatisering in je primaire zorgproces is ingebed, je als zorgorganisatie digitaal 
goed gevonden wordt door patiënten en verwijzers en je digitaal informatie gestandaardiseerd kunt 
uitwisselen met andere zorginstellingen. Daarnaast zijn er ook veel nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
binnen EHealth, die de zorg toegankelijk en betaalbaar maken en houden. ZKN ondersteunt haar leden op dit 
belangrijke thema en ZKN zit aan de landelijke tafels waar we met partners in de zorg samen invulling geven 
aan het toekomstig informatiseringslandschap.  
 
Ben jij de beleidsadviseur die de spil is binnen dit gehele thema voor onze leden, stakeholders en bureau, dan 
bieden wij jou de ideale functie.   
 
Over de functie  
Als beleidsmedewerker informatisering ben jij dé specialist binnen onze vereniging. Je houdt je bezig met alle 
ontwikkelingen binnen informatisering in de zorg. Een belangrijk aandachtsgebied is gegevensuitwisseling in de 
zorg. Daarnaast zijn er richtlijnen, subsidieprojecten en nieuwe initiatieven die belangrijk zijn voor onze leden.  
Je vertaalt deze ontwikkelingen naar mogelijkheden voor klinieken. En je zorgt dat de belangen van klinieken 
goed vertegenwoordigd worden binnen alle overleggen waaraan je deelneemt. Die overleggen zijn met andere 
verenigingen in de zorg, VWS en andere stakeholders. In deze rol ben je zowel beleidsmaker, belangenbehartiger 
als adviseur. Netwerken is van belang. Je werkt samen met je collega’s, onze leden en stakeholders. 
 
 
Wat ga je doen?  
Je hoofdtaak is enerzijds alle ontwikkelingen te vertalen naar de praktijk van ZKN-leden. Daarnaast behartig je de 
belangen van onze leden aan alle overlegtafels waar je aan deelneemt. Deze belangen haal je op bij onze leden. Er is 
onder andere een commissie informatisering waar je regelmatig mee samenkomt om belangrijke issues te bespreken. 

 
Dat betekent dat je in deze rol? 

 
• actief contact onderhoudt met leden over de thema’s binnen het vakgebied informatisering. Dit kan zijn 

op basis van vragen van leden en ook proactief;  
• de ontwikkelingen omtrent wetgeving en vastgelegde richtlijnen op de voet volgt;  
• ZKN vertegenwoordigt aan verschillende landelijke overlegtafels;  
• nauw contact onderhoudt met de portefeuillehouder informatisering binnen het ZKN-bestuur; 
 
• zorgt voor een goede en praktische vertaling van de ontwikkelingen richting de leden van ZKN. Je doet dit 

door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren, factsheets op te stellen, ophalen van best practices, etc. 
 
• zorgt voor begeleiding van de commissie informatisering binnen onze vereniging, waarin leden van ZKN 

participeren. 
 
Wat vragen wij? 

 
• Je hebt tenminste een afgeronde Hbo-opleiding met minimaal vijf jaar relevante werkervaring, bij 

voorkeur binnen een zorginstelling, bij een vereniging of een leverancier;  
• Informatisering en beleid boeit je; 
 
• Je bent bij voorkeur op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van informatisering in de 

zorg, standaarden en wetgeving;  
• Je hebt affiniteit met de dynamiek van een vereniging en de zorgbranche;  
• Je bent een enthousiaste motivator; 
 
• Je beschikt over goede adviesvaardigheden, overtuigingskracht en mondelinge en schriftelijke 

communicatievaardigheden;  
• Van nature ben je op zoek naar verbinding;  
• Je werkt graag zelfstandig, maar laat je ook graag inspireren door collega’s en neemt initiatief. 



 

 
 
 

 

Propositie 
 
ZKN biedt jou een uitdagende functie binnen een enthousiast en betrokken team. Een unieke kans wanneer je 
op zoek bent naar een zelfstandige rol in de dynamische wereld van de zorg. De functie heeft een omvang van 
32 uur per week. Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. Het betreft in eerste instantie een aanstelling 
voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren.  
ZKN kent goede arbeidsvoorwaarden zoals een premievrije pensioenregeling. We werken hybride; vanuit ons 
kantoor in Zoetermeer en vanuit huis. 
 
Over ZKN  
ZKN is de branchevereniging voor zelfstandige klinieken in Nederland die medisch specialistische zorg bieden. 
De leden voldoen allen aan het ZKN-keurmerk. De cultuur binnen ZKN is resultaatgericht en slagvaardig. De 
onderlinge communicatielijnen zijn kort. De betrokkenheid naar onze leden is groot.  

 

Interesse?  
Word jij enthousiast van bovenstaande functie en voldoe je aan het profiel? Dan nodigen we je uit om vóór 15 
mei te reageren met een motivatie en een cv. Je kunt deze per mail richten aan Monique Broekmeulen, 
directiesecretaresse (monique.broekmeulen@zkn.nl). Vermeld in het onderwerpsveld: ‘vacature 
beleidsadviseur informatisering’. De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op woensdag  25 en vrijdag 
27 mei.  

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Dorathé Hoentjen via 06-26885736 of 
dorathe.hoentjen@zkn.nl 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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