In het kader van het nationale plan antibioticaresistentie van het Ministerie van VWS zoeken Netwerk
Acute Zorg Noordwest (Vumc) en TraumaNet AMC met spoed voor de twee in te richten Regionale
Zorgnetwerken (RZN) in Noord-Holland / Flevoland een

Kwartiermaker Zorgnetwerken Antimicrobiële resistentie NH/ FL Oost en West
(1,0 fte)
Wat ga je doen?
De kwartiermaker
- draagt zorg voor het opzetten en doorontwikkelen van de twee Regionale Zorgnetwerken
Noord-Holland en Flevoland in lijn met de opdracht van VWS en het regionale ontwikkelplan.
- treedt op als secretaris van de Stuurgroep RZN-NH/FL Oost/West en de twee Regionale
Coördinatie Teams (RCT); borgt in die functie onderlinge afstemming en adviseert over
inhoudelijke en/of governance aspecten.
- bevordert draagvlak voor het RZN- NH/FL Oost en West in het veld.
- is met de leden van de Stuurgroep en de beide RCT’s aanspreekpunt voor partijen in het veld.
- bevordert verwezenlijking van initiatieven uit het veld op geleide van de Stuurgroep en de RCT’s,
binnen de door VWS gestelde kaders.
- draagt zorg voor de totstandkoming en het indienen van de subsidieaanvragen voor de RZN-en
voor het basispakket en het rapporteren van de resultaten op basis van door LNAZ/GGD-GHOR
vast te stellen formats.
- verbindt op geleide van de Stuurgroep en/of de RCT’s de activiteiten van RZN- NH/FL Oost en
West met die in de andere regio’s.
- draagt bij aan afstemming van regionale activiteiten op landelijke ontwikkelingen en activiteiten
en vice versa.
- organiseert de communicatie over en in het RZN- NH/FL Oost en West bijvoorbeeld middels
website, informatiebrieven en bijeenkomsten
- kan gebruik maken van door [AMC of VUmc] beschikbaar gestelde expertise op het terrein van
managementondersteuning, control, HR-zaken en communicatie.
Beschrijving van het profiel
Een afgeronde WO opleiding bij voorkeur in de zorg, bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen of
geneeskunde. Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (bijvoorbeeld in programmamanagement of
ontwikkelprojecten). Daarnaast kan je goed plannen & organiseren, heb je een goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, en beschik je over overtuigingskracht en omgevingssensitiviteit.
Wat is het aanbod
Je wordt initieel aangesteld voor de periode van 2 jaar. Het salaris is conform de CAO UMC met veel
aantrekkelijke extra`s, zoals een eindejaarsuitkering van 8.3%, vakantietoeslag, collectiviteitskorting op
verschillende verzekeringen, tegemoetkoming reiskosten. Het bruto maandsalaris voor deze functie
bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal €5.562- (schaal 12) bij een volledige
werkweek.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. Yvonne van Duijnhoven, hoofd Infectieziekten
GGD Amsterdam of …[ HR contactpersoon AMC of VUmc]

