Vacature Accounthouder Patiëntenparticipatie
bureau Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)
8-12 uur per week
Bureau SGF zoekt versterking voor de uitvoering van onze ambitie tot het doelmatig inzetten van het
patiëntenperspectief bij onderzoek, beleid en zorg. Houd jij je bezig met patiëntenparticipatie en patiëntenbelangen? En
wil je 8-12 uur per week bijdragen aan deze ambitie namens de Samenwerkende Gezondheidsfondsen?
Dan is deze functie mogelijk wat voor jou!
Wie we zijn
De Verenging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) bestaat uit 20 gezondheidsfondsen die werken aan het
voorkomen, genezen en behandelen van ziekten. Samen zetten zij zich in voor ziekteoverstijgende onderwerpen zoals
preventie, patiëntenparticipatie, immunologisch onderzoek en proefdiervrije innovaties.
De SGF bundelt de krachten van 20 gezondheidsfondsen en draagt als agendasetter bij aan een samenleving waarin
mensen gezonder leven, de best mogelijke behandeling krijgen en optimaal participeren.
De functie
Als accounthouder Patiëntenparticipatie bij de SGF ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bestuur en
het bureau van de SGF op dit thema. Dit bestaat uit het faciliteren van samenwerking en activiteiten door en voor de
leden en het contact met externe partijen. Daarnaast ben je als accounthouder van het project MyOwnResearch, een
project dat patiënten, onderzoekers en bedrijven helpt meer waarde te halen uit het zelfonderzoek van patiënten naar
gezondheid, aanspreekpunt voor zowel de fondsen als de projectleider.
Ondersteuning interne activiteiten:
Ondersteuning projectgroep Patiëntenparticipatie:
• Waarborgt samen met de voorzitter van de projectgroep de informatievoorziening vanuit de projectgroep naar
de deelnemende fondsen van de SGF en eventuele externe partijen, ondersteunt in de uitvoering hiervan.
• Onderhoudt een netwerk van contacten bij alle betrokken fondsen en relevante externe instanties.
• Verzorgt in samenwerking met de projectgroepleden de benodigde lobbywerkzaamheden en streeft naar het
vergroten van de externe naamsbekendheid van zowel de projectgroep als de SGF.
Ondersteuning diverse werkgroepen op het gebied van Patiëntenparticipatie:
• Werkgroep samenvattingen onderzoeksaanvragen
• Werkgroep beleid
• Werkgroep samenwerkingscontracten (onderzoeker en patiënten)
Accounthouder PPS Project My Own Research:
• Faciliteren van bijeenkomsten van de werkgroep van de fondsen t.b.v. de monitoring
• Aanspreekpunt projectleiders en fondsen
• Communicatie over resultaten van het project (o.a. via de website)
Ondersteuning externe activiteiten t.b.v. Patiëntenparticipatie
• Vertegenwoordigt de SGF in externe overleggen (bijvoorbeeld met de Patientenfederatie Nederland, PGO
Support, ZonMw) op het inhoudelijke terrein van patiëntenparticipatie en rapporteert hierover aan
portefeuillehouder patiëntenparticipatie bestuur SGF;
• Ondersteuning bij de organisatie van activiteiten (waaronder jaarlijks congres samen met partnerorganisaties)
• Opstellen notities en formulieren die bijdragen aan verbeterde inzet van het patiëntenperspectief
Informatie en reactie/ sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Emiel Rolink, directeur SGF, via
rolink@gezondheidsfondsen of Amy Davies, beleidsadviseur SGF, via davies@gezondheidsfondsen.nl.
Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 15 oktober 2018, via secretariaat@gezondheidsfondsen.nl
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