
Senior Adviseur internationale uitwisseling zorgdata 

Zorg houdt niet op bij de grens. Zorg jij voor de juiste aansluiting met 

internationale standaarden? 

Wil je werken aan activiteiten met een grote maatschappelijke impact? Vind je 

het een uitdaging om dat te doen in de context van internationaal beleid, waarbij 

je Europa met Nederland verbindt? Heb je een goed overzicht van het 

zorginformatiestelsel in Nederland en heb je kennis en ervaring in de 

informatisering voor gezondheid en zorg? Dan is werken als senior adviseur bij 

Nictiz een mooie kans en maken wij graag kennis met jou! 

Vacaturebeschrijving 

Even kort voorstellen: wij zijn Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor 

digitale informatievoorziening in de zorg. Ons doel is om door het efficiënt delen 

van zorginformatie bij te dragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg en het 

verlagen van de administratieve regeldruk op zorgverleners. 

Het belang van medische gegevens houdt niet op bij de landsgrens. Internationaal 

werkende Corona apps en beschikbaarheid van gegevens over bijvoorbeeld 

allergieën als je zorg nodig hebt op vakantie zijn slechts twee goede voorbeelden 

van internationale gegevensuitwisseling. Daarom hebben we bij Nictiz een team 

dat zich bezighoudt met internationale standaarden en processen voor het 

beschikbaar stellen van zorgdata. 

Wat je gaat doen 

Je opereert te midden van de actualiteit, waarbij je een fundamentele rol speelt 

bij het realiseren van het digitaal beschikbaar stellen van zorggegevens, niet 

alleen binnen Nederland maar juist ook internationaal. Het is jouw doel om de 

interoperabiliteit binnen de zorg, ook over landsgrenzen heen, te versterken en 

de gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. 

Je gaat namens Nictiz in gesprek met zowel Nederlandse als internationale 

beleidsorganisaties en marktpartijen, om oplossingen te vinden voor complexe 

vraagstukken, met name op het gebied van internationale gegevensuitwisseling. 

Je draagt bij aan het ontwikkelen van visie en beleid op het gebied van zorg en 

ICT met steeds nieuwe thema’s als uitgangspunt. Je ondersteunt het Europese 



beleid van VWS door deelname, namens Nederland, aan internationale projecten 

en werkgroepen. 

Wij zijn op zoek naar een strateeg en netwerker, die de vertaalslag kan maken 

tussen de internationale ontwikkelingen en het beleid, programma's en 

activiteiten in Nederland. Je werkt op strategisch niveau en toch kun je ook in de 

operatie actief zijn. Je adviseert met een “hoog over blik” en geeft tegelijk ook 

praktische invulling aan je adviezen. Je deelt je kennis door op te treden als 

spreker op conferenties of door mee te werken aan het organiseren van 

workshops en bijeenkomsten voor het zorgveld en de overheid. Daarnaast zorg je 

ook voor het delen van die kennis met je collega’s bij Nictiz: de internationale 

ontwikkelingen hebben immers een steeds grotere invloed op de nationale 

activiteiten op het gebied van interoperabiliteit. Tegelijkertijd zoek je naar goede 

voorbeelden vanuit Nederland om deze internationaal een podium te geven. 

 Wat we bieden 

Werken in deze functie bij Nictiz geeft jou: 

• Werk met maatschappelijke relevantie, waar niet winst, maar resultaat 

voor de zorgmarkt en patiënten de drijfveer is. 

• Een complexe omgeving waarin je intellectueel wordt uitgedaagd. 

• Een sociale en vriendelijke werksfeer met bevlogen collega’s die betrokken 

en makkelijk benaderbaar zijn. 

• Bewegingsvrijheid en autonomie om je werk naar eigen inzicht vorm te 

geven en uit te voeren, zowel inhoudelijk als qua werk-privé balans. 

• Uitgebreide kansen voor persoonlijke groei en leren, zowel in je dagelijks 

werk als door je persoonlijke studiebudget in tijd en geld. 

• Een basis maandsalaris tussen €4243 en €7071, premievrij pensioen, 5% 

eindejaarsuitkering en 30 vakantiedagen. 

  

Wie zoeken we? 

We zoeken iemand die uitblinkt in culturele sensitiviteit en het daaraan 

verbonden gevoel voor politieke verhoudingen dat zo hard nodig is in 



internationale werkgroepen. Je kunt overtuigen en enthousiasmeren en daardoor 

mensen en organisaties met elkaar verbinden en in beweging krijgen. 

Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met digitalisering van zorggegevens en 

informatiestandaarden. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het 

zorgveld en kunt het (inter)nationale overheidsbeleid combineren met jouw 

technische inzicht en visie op de zorg. 

Natuurlijk heb je bestaande kennis en competenties nodig om van deze job een 

succes te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

• Academisch denk- en werk niveau dat je in staat stelt om de complexiteit 

van de materie en het speelveld te overzien; 

• Kennis van internationale zorginformatie-standaarden en het concept 

Eenheid van Taal 

• Kennis van en affiniteit met Europa 

• Je bent een teamspeler en verbinder 

• Je bent een strateeg en netwerker 

• Solide algemene kennis van (internationale) standaarden voor dataopslag 

en uitwisseling in de zorg; 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het 

Nederlands en Engels. 

 

Heb je vragen? 
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze contactpersoon 

Richard ten Brink. 

06-11884361 

werving@nictiz.nl 

 


