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Het LCPS zoekt een enthousiaste senior data-scientist die wil meebouwen aan de (door)ontwikkeling van 

data-producten voor het LCPS. 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 collega’s, data en signalen naar bruikbare informatie en producten. Het is een combinatie van harde 

data-science skills met soft-skills die jij inzet om je adviezen te presenteren en hier je collega’s en onze 

partners in mee te nemen. Je vindt het leuk een centrale rol te spelen in data-gerelateerde projecten, 

waarbij je schakelt tussen verschillende werelden (o.a. landelijke politiek, diverse ketenpartners, het ROAZ, 

LCPS) en tussen de grote lijnen en details. Kortom, een veelzijdige functie die zich kenmerkt door een grote 

diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden in het hart van de zorg.  

Spreekt je dat aan? Lees dan verder.  

 

Het LCPS 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is opgericht tijdens de eerste COVID-golf en is 

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 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 vertalen deze data samen met de beleidsadviseurs 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IctTuvq5vSE
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Wat ga je doen als senior data-scientist?  

• Het betreft een mix tussen data-science, data-engineering en projectmanagement. Je vindt het leuk om 

deze drie competenties te combineren.   

• Je maakt analyses en prognoses die bijdragen aan monitoren van druk op de zorg en vertaalt deze 

samen met beleidscollega’s tot producten en adviezen. 

• Als senior van het data-team zorg je dat het team met de juiste dingen bezig is en je neemt je collega’s 

hierin mee   

• Je gaat aan de slag om de toolsets en producten van het LCPS verder te ontwikkelen naar de behoefte 

van interne en externe gebruikers. 

• Je werkt nauw samen met de mensen uit de andere teams (Command, Current, Communicatie) om te 

zorgen dat alle dataproducten correct, volledig, doelgericht en doelgroepgericht zijn.  

• Je initieert oplossingen en verbetervoorstellen om de processen en kwaliteit van data-gedreven 

producten van het LCPS te optimaliseren.  

• Je neemt eigenaarschap op je vakgebied en deelt dit zelf actief binnen het eigen team en jouw 

netwerk. 

• 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. 

 

Functie-eisen 

• Je hebt een afgeronde wo-opleiding.  

• Je hebt een aantal jaar ervaring als data-scientist in combinatie met projectmanagement, ervaring in 

de zorg is een pré. 

• Je bent zeer vaardig in Excel en PowerPoint en je bent bekend met werken in Outlook en Teams.  

• Je kunt goed werken/ontwerpen/quick fixes doorvoeren en onderhoud doen in R of Phyton of een 

andere programmeertaal.  

• Ervaring met andere Microsoft-programma’s is zeer wenselijk: Power BI dashboards, Power Apps, Azure 

datawarehouse. 

• Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands. 

• Je vindt het leuk om het data-team verder te ontwikkelen en daarin een voortrekkersrol rol te vervullen 

richting je collega’s  

• Je bent goed in het aanbrengen van structuur in complexe omgevingen en onvoorspelbare 

vraagstukken. Je kunt goed omgaan met ad-hoc verzoeken.  

• Je bent samenwerkingsgericht, positief ingesteld, stressbestendig, politiek sensitief en in staat tot 

onafhankelijke oordeelsvorming. Daarnaast beschik je over een ‘schouders eronder’-mentaliteit (het is 

geen 9-5 baan, gegeven de context).  

 

Ons aanbod 

• Een jaarcontract van minimaal 32 uur per week met uitzicht op een vast contract. Deels vanuit huis 

werken is een mogelijkheid. 

• Inschaling op basis van inzetbaarheid en expertise.  

• Een grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden in het hart van de zorg.  

• De kans om een toonaangevende organisatie in de zorg verder te ontwikkelen op data-gebied.  

 

Meer weten? 

Bekijk onze website www.lcps.nu voor algemene informatie over het LCPS. Neem voor meer informatie over 

deze functie contact op met Willy Rensen via: info@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 support@lcps.nu t.a.v. Willy Rensen. De uiterlijke reactietermijn is vrijdag 5 

augustus. Bij een geschikte kandidaat zal de vacature mogelijk eerder gesloten worden. 


