Het LCPS zoekt per direct een tijdelijke
Dataspecialist (32 – 40 uur)
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 analyseer je de data over
o.a. de ziekenhuisbezetting en ziekenhuiscapaciteit tijdens de COVID-pandemie en zet je deze
dagelijks om in heldere grafieken en prognoses. Je bent een van de belangrijkste schakels die
ervoor zorgt dat landelijke en regionale data goed op elkaar aansluiten en je neemt onze
partners mee in ontwikkelingen.
Het LCPS
Het LCPS is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dat tijdens de eerste COVID-golf is
opgericht. Het LCPS is onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).
Onze opdracht is 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.
Wij doen dit door het creëren van een landelijk dekkend systeem, waarmee COVID-patiënten worden
verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in de ziekenhuizen.
Het succes van onze opdracht vraagt om een nauwe samenwerking tussen het LCPS, 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.
Voor de continuïteit van onze activiteiten zoeken wij voor ons team Plans per direct een dataspecialist
op tijdelijke basis. Met het oog op de inwerkperiode zoeken we gekwalificeerde mensen die op korte
termijn kunnen beginnen.
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, vanuit huis en vanuit een comfortabele werklocatie in Zeist.
Er zijn verschillende afdelingen (‘cells’) die nauw met elkaar samenwerken: Command, Plans, Current
Operations en Communications. De dataspecialisten werken in de cell Plans. Bekijk de virtuele tour
om een beeld te krijgen van onze organisatie: https://youtu.be/IctTuvq5vSE.
Wat ga jij doen als dataspecialist bij het LCPS?
Samen met je collega’s van Plans vertaal je de data van de verschillende cells en datafeeds naar
bruikbare informatie en producten. Extern kan je hierbij denken aan de Dagrapportage die Plans 7
dagen per week deelt met stakeholders. Intern vertaal je bijvoorbeeld data in informatie waarmee de

beste strategie rondom patiëntverplaatsingen bepaald kan worden. Ook zorg je voor prognoses die
zowel intern als extern gebruikt worden voor besluiten, (pers)presentaties en publicaties.

Belangrijkste taken dataspecialist
▪ De Dagrapportage samenstellen en eventuele aanpassingen daarbinnen doorvoeren.
▪ Zorgen voor kwalitatief goede data vanuit de verschillende cellen en datafeeds en die met het
team van Plans ordenen, structureren en koppelen.
▪ De toolset en producten van Plans verder ontwikkelen naar behoefte van de interne en externe
gebruikers.
▪ Initiëren van oplossingen, verbetering van processen en nieuwe data-gedreven producten van het
LCPS.
▪ Nauwe samenwerking met collega’s van Plans, Communications en Current Operations om te
zorgen dat alle interne en externe dataproducten correct, volledig, doelgericht en doelgroepgericht
zijn.
▪ Oplossen van vraagstukken over datavoorziening en informatie. Bijvoorbeeld grafieken met uitleg
maken voor een persconferentie of overleg met zorgpartners.
▪ Dagelijks overleg met collega’s van Plans, Communications en Current Operations om te zorgen
dat alle interne en externe dataproducten correct, volledig, doelgericht en doelgroepgericht zijn.
Functie-eisen senior dataspecialist
▪ Een afgeronde wo-opleiding.
▪ Minimaal enkele jaren ervaring als data analist of soortgelijke functie.
▪ Affiniteit met logistieke processen. Ervaring in de gezondheidszorg is een pré.
▪ Je bent zeer vaardig in Excel en PowerPoint en je werkt soepel in Outlook en Teams.
▪ Je kunt goed werken/ontwerpen/quick fixes en onderhoud doen met R of Phyton of een andere
programmeertaal. Ervaring met andere programma’s is een pré: Power BI dashboards, Power
Apps, Azure datawarehouse.
▪ Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlandse.
▪ Samenwerkingsgericht, positief ingesteld, stressbestendig, de ‘schouders eronder’-mentaliteit (ook
in de weekenden als het nodig is), politiek sensitief en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming
Ons aanbod
Een zinvolle tijdelijke baan van 32-40 uur per week, midden in de actualiteit van de COVID-pandemie.
Tijdelijk contract. Een goed salaris, nader te bepalen op basis van inzetbaarheid en expertise.
Meer weten?
Bekijk voor algemene informatie over het LCPS onze website www.lcps.nu. Neem voor meer
informatie over deze functies contact op met Margit Laurs via plans@lcps.nu
Direct solliciteren
Word je enthousiast van een van deze functies? 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. Margit
Laurs
Voor deze vacatures staan wij niet open voor acquisitie door bemiddelingsbureaus.

