Het LCPS zoekt per direct een

Senior Beleidsadviseur/ projectleider (0,6 - 0,8 fte)
In deze functie ben je onderdeel van een unieke manier van landelijke samenwerking en coördinatie in
de zorg. Je speelt een relevante rol midden in de actualiteit en maakt je hard voor een sector die te
maken heeft met grote uitdagingen. In deze rol vertaal je, in samenwerking met je directe collega’s en
onze samenwerkingspartners, data en signalen van veldpartijen naar beleidsadviezen en bruikbare
producten. Een veelzijdige functie die zich kenmerkt door een grote diversiteit aan opdrachten en
verzoeken. Je bent een belangrijke schakel die ervoor zorgt dat landelijke en regionale processen goed
op elkaar aansluiten en je neemt onze partners mee in ontwikkelingen.
Het LCPS
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is opgericht tijdens de eerste COVID-golf
en onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Onze missie is dat elke Nederlander,
ongeacht woonplaats, gelijke toegang heeft tot ziekenhuiszorg. Dit doen wij door het spreiden van
COVID-patiënten over de Nederlandse ziekenhuisregio’s en het in kaart brengen van de zorgcapaciteit
en zorgvraag in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast houden we zicht op de continuïteit van zorg
in de gehele acute zorgketen en maken we prognoses en scenario’s waarmee we onze zorgpartners
informeren.
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, werkt het LCPS nauw samen met een groot aantal
zorgpartners. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), de Regionale Coördinatiecentra
Patiënten Spreiding (RCPS’en), ziekenhuizen en andere partijen binnen de (acute) zorg, zoals: het
ministerie van VWS, de FMS, de NVZ, de NFU, NVIC, GGD/GHOR, NZa, ZN en V&VN.
De coördinatie en inzichten die het LCPS afgelopen jaar heeft geleverd, zijn van groot belang geweest
voor het beheersen van de effecten van de COVID-crisis voor de (acute) zorgketen. Daarom werken wij
aan borging van de processen en afspraken en een structurele inbedding van de organisatie in het
zorglandschap.
Waar kom je terecht?
Het LCPS is een organisatie die flexibel meebeweegt met de zorgontwikkelingen in het land. Bij ons
werken betrokken vakspecialisten die gewend zijn snel te schakelen en moeiteloos samenwerken met
interne collega's en collega’s van onze vele zorgpartners, op zowel strategisch als
tactisch/operationeel niveau. We werken zowel vanuit huis als vanuit onze locatie in Zeist. Bekijk de
virtuele tour om een beeld te krijgen van onze organisatie.

De afdeling
Je bent werkzaam op de afdeling Plans. Hier wordt informatie verzameld en geanalyseerd over de

Nederlandse (acute) zorg. De dataspecialisten en beleidsadviseurs vertalen deze data naar bruikbare
informatie en producten voor onze zorgpartners. Ook levert de afdeling Plans informatie voor de
strategie van patiëntverplaatsingen én gebruiken we de prognoses voor in- en externe besluitvorming
in de zorg, (pers)presentaties en publicaties.
Wat ga je doen als beleidsadviseur/projectleider?
▪ Je zorgt voor de uitvoering van (beleids)projecten van het LCPS.
▪ 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 andere afdelingen om te zorgen dat alle interne en externe
producten correct, volledig, doelgericht en doelgroepgericht zijn.
▪ Je versterkt de samenwerking met onze partners en stimuleert draagvlak.
▪ Je denkt mee over het verbeteren van onze processen en producten en de wijze waarop wij invulling
geven aan onze opdracht.
Functie-eisen
▪ Je hebt een afgeronde academische of HBO-opleiding.
▪ Je hebt uitgebreide werkervaring in de (acute) zorg, werkervaring in ROAZ-verband is een pre.
▪ Je hebt analytisch vermogen, bent gedreven, enthousiast en creatief.
▪ Je hebt een proactieve houding, bent sterk in verbinden en samenwerken, je bent sensitief voor
verschillende belangen en maakt deze bespreekbaar.
▪ Je bent een snelle denker en communicatief sterk.
▪ Je bent flexibel en een doener.
Ons aanbod
Een zinvolle baan op ZZP-basis voor 24-32 uur per week voor minimaal 3 maanden, midden in de
actualiteit van de COVID-pandemie met een hoge druk op de zorg. Een passende vergoeding, nader te
bepalen op basis van inzetbaarheid en expertise.
Meer weten?
Bekijk onze website www.lcps.nu voor algemene informatie over het LCPS. Neem voor meer
informatie over deze functie contact op met Margit Laurs via: plans@lcps.nu
Direct solliciteren
Word je enthousiast van deze functie en herken jij jezelf in het profiel? Mail je CV met een korte
motivatie (maximaal 300 woorden) naar plans@lcps.nu t.a.v Margit Laurs.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

