
VACATURE SENIOR CONSULTANT GEGEVENSUITWISSELING 

Zorgorganisaties worstelen met het realiseren van de gewenste digitale 

gegevensuitwisseling met hun patiënten/cliënten en andere zorgorganisaties.  

Wil jij vanuit je expertise bijdragen aan het begeleiden van zorgorganisaties in hun zoektocht 

naar hoe ze effectief gegevens kunnen delen om zo de zorg te verbeteren? Wij leren je graag 

kennen!  

 

WERKEN BIJ D&A 

Werken bij D&A betekent werken aan interessante en uitdagende opdrachten in de zorg. Wij 

dragen bij aan betere en betaalbare zorg door optimale inzet van informatie en digitale 

technologie. Toegankelijke zorg is betaalbare zorg; digitalisering helpt hierbij! 

 

Wij vinden actuele kennis, persoonlijke groei en talentontwikkeling zeer belangrijk, daarom 

bieden wij je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. Naast een 

uitgebreid opleidingsprogramma en intervisies delen wij op de D&A-vrijdag onze kennis en 

expertise met elkaar. Eigen initiatief krijgt daarbij alle ruimte. 

Onze thuisbasis bevindt zich in een modern kantoor centraal in Nederland. De bedrijfscultuur is 

informeel en open, met korte lijnen. Je komt in een professioneel team, met een hands-on- 

mentaliteit en een gezonde dosis humor. Resultaat bereik je samen! 

Naast het werk maken we plezier. Regelmatig worden er informele activiteiten georganiseerd 

zoals gezellige borrels, teamuitjes of activiteiten met onze personeelsvereniging. 

 

WAT GA JE DOEN  

Als consultant krijg jij energie van het adviseren en begeleiden van zorgorganisaties in het 

realiseren van digitale gegevensuitwisseling en netwerkzorg. Jij kijkt daarbij verder dan alleen 

gegevensuitwisseling als doel. Je denkt met de klant mee hoe het uitwisselen van gegevens en 

het gebruik van ontvangen gegevens goed ingebed kan worden in de dagelijkse zorgprocessen. 

En hoe dit bijdraagt aan het verbeteren en efficiënter maken van de zorg.   

Daarnaast adviseer je zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden bij de inrichting 

van hun architectuur. Je ondersteunt bij het maken van keuzes voor de juiste applicaties en 

infrastructuur om de gegevens daadwerkelijk uit te kunnen wisselen. Privacy van de patiënt of 

cliënt spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol. Hoewel dit in eerste instantie een IT-

aangelegenheid lijkt, ervaren wij dit vooral als een verandertraject op het gebied van 

samenwerking tussen zorgpartners én met patiënten/cliënten. 

 

De ervaring die je opdoet bij implementaties in een zorgnetwerk of samenwerkingsverband 

gebruik je tevens bij het vormgeven van beleid en gegevensstandaarden bij landelijke 

(branche)organisaties. Je vertaalt de zorgprocessen naar gestandaardiseerde informatie en 

logische gegevensdiensten.  

 

Onze klanten zijn ondermeer: Nictiz, VZVZ, het ministerie van VWS, regionale 

samenwerkingsverbanden, branche-organisaties, ziekenhuizen en VV&T instellingen. 

  

 



HIER HERKEN JIJ JE IN  

• Je hebt een analytische blik, bent communicatief sterk en resultaatgericht.   

• Je bent goed in het inventariseren van behoeften en wensen van de klant en draagt zorg 

voor verduidelijking en verdieping van de vraag.  

• Je hebt ervaring als projectmanager en/of adviseur.  

• Je hebt ervaring in het begeleiden van implementatie- en verandertrajecten in de zorg.  

• Je hebt kennis van gegevensuitwisseling in de zorg en de daarmee samenhangende wet- 

en regelgeving.   

• Je hebt een afgeronde WO of HBO opleiding  

• Je neemt initiatief en bent flexibel. 

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring. 

  

DIT ZOEK JE IN EEN BAAN  

• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden met een collectieve bonusregeling.  

• Veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en te specialiseren binnen je vakgebied.  

• Uitstekende opleidingsmogelijkheden.  

• Een dynamisch, leuk en professioneel team.  

• Informele en collegiale werksfeer met korte lijnen en veel ruimte voor eigen initiatief.  

• Vrijheid om je werk zelf in te richten.  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

  

  

DIT ZIJN WIJ   
“Zorgdigitalisering met vernieuwend vakmanschap, omdat de zorg het nodig heeft”  

– D&A   
D&A is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van digitale zorg in Nederland. In 
aansprekende klantomgevingen dragen wij continu bij aan het verbeteren van zorgprocessen 
en optimaal gebruik van informatie en digitale toepassingen. D&A heeft niet alleen een 

uitstekende reputatie, maar is ook een fijne werkgever waar je met collega’s kunt spiegelen, 
kennis kunt delen en een maatschappelijk relevante bijdrage kunt leveren.    
 

SOLLICITEER!   
Spreekt onze vacature je aan? Stuur dan je motivatie met CV naar HR@dnagroup.nl of neem 

voor meer informatie contact op met Kerime Oyun-Kilic, recruiter, telefoonnummer 06-

24727659 of 0418 575 860.   

Voor meer informatie over D&A, kijk op onze website www.dnagroup.nl   

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Het betreft geen 

functie die op ZZP-basis kan worden uitgevoerd. 

  

 


