Vacature - senior beleidsmedewerker (0,6 - 0,8 fte, per direct en tijdelijk)
Het LCPS zoekt per direct een senior beleidsmedewerker die tijdens de COVIDpandemie een bijdrage wil leveren aan onze opdracht: het evenredig spreiden van de
COVID-druk over de Nederlandse ziekenhuisregio’s, zodat iedere Nederlander,
ongeacht zijn of haar woonplaats, gelijke toegang heeft tot ziekenhuiszorg.
Met het oog op de inwerkperiode, zoeken we voor deze functie een beleidsprofessional
met een academisch werk- en denkniveau en relevante ervaring in de (acute) zorg.
Het LCPS
Het LCPS is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dat in maart 2020 tijdens de eerste
COVID-golf is opgericht. Het LCPS is onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarvan
Ernst Kuipers en Ina Kuper het dagelijks bestuur vormen.
Voor het succes van onze opdracht werken wij nauw samen met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen
(ROAZ), de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS’en), ziekenhuizen en andere
partijen binnen de (acute) zorg zoals: VWS, de FMS, de NVZ, de NFU en de NVIC. Het is van belang
dat alle stakeholders van het LCPS, intern en extern, hetzelfde beeld hebben en over de juiste informatie
beschikken voor besluitvorming en het uitzetten van acties.
Waar kom je terecht?
Je komt terecht bij een tijdelijke projectorganisatie die is ingericht als een crisisorganisatie volgens een
militaire structuur met strakke processen en (veelal ad-hoc) besluitvorming. We werken met betrokken
vakspecialisten, deels vanuit huis en deels vanuit een comfortabele werklocatie in Zeist. Bekijk de
virtuele tour om een beeld te krijgen van onze organisatie: https://youtu.be/IctTuvq5vSE.
Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker?
Samen met je collega’s van de afdeling (‘cell’) Plans vertaal je data en signalen vanuit de
samenwerkingspartners naar beleid en bruikbare producten. Extern kun je hierbij denken aan beleid en
plannen ter voorbereiding op verschillende fases van crisis in de acute zorg. Intern vertaal je
bijvoorbeeld data in beleid waarmee de beste strategie rondom patiëntverplaatsingen bepaald kan
worden. Ook neem je samenwerkingspartners mee in ontwikkelingen en zorg je dat de landelijke en
regionale processen goed op elkaar aansluiten.
Functie-eisen
§ Een afgeronde academische opleiding of een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
§ Enkele jaren relevante werkervaring in de (acute) zorg, werkervaring in ROAZ-verband is een pre.
§ Zelfstandig en nauwkeurig werken.
§ Analytisch vermogen.
§ Gedrevenheid, flexibiliteit en enthousiasme.
§ Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
§ Flexibel inzetbaar.

Belangrijkste taken
§ Je draagt zorg voor het uitvoeren van (beleids)projecten van het LCPS.
§ Je signaleert vragen vanuit de samenwerkingspartners en stimuleert draagvlak.
§ Je bereidt overleggen voor, neemt deel aan project- en werkgroepen en/of coördineert deze.
§ Je legt verbanden tussen de data en de signalen uit de regio’s en komt met een praktische
uitwerking van oplossingen ter ondersteuning van de opdracht van het LCPS en de ROAZ-regio’s.
§ Je overlegt dagelijks met collega’s van Plans, Communications en Current Operations om te zorgen
dat alle interne en externe producten correct, volledig, doelgericht en doelgroepgericht zijn.
§ Je onderhoudt contacten met externe samenwerkingspartners en levert een positieve bijdrage aan
het imago van het LCPS.
Ons aanbod
Een zinvolle, tijdelijke baan van 24-32 uur per week, midden in de actualiteit van de COVID-pandemie.
Contract tot 1 september 2021, zo lang de organisatie bestaat. Een goed salaris, nader te bepalen op
basis van inzetbaarheid en expertise.
Meer weten?
Bekijk onze website www.lcps.nu voor algemene informatie over het LCPS. Voor meer informatie over
deze functie kun je contact opnemen met: Vera van de Beek, beleidsadviseur, 06 112 686 58.
Direct solliciteren
Word je enthousiast van deze functie? En voldoe je aan de functie-eisen? Mail dan snel je curriculum
vitae met een korte motivatie (maximaal 300 woorden) naar plans@LCPS.nu t.a.v. Vera van de Beek.
Voor deze vacature staan wij niet open voor acquisitie door bemiddelingsbureaus.

