
 

 

 

 

Wil jij bijdragen aan excellente ambulancezorg? 

 

Wie zijn wij ? 

Ambulancezorg Nederland (AZN) is de sectororganisatie voor ambulancezorg. AZN zorgt voor 

beleidsontwikkeling, landelijke richtlijnen, belangenbehartiging en serviceverlening voor de 25 

Regionale Ambulancevoorzieningen en de ruim 5500 professionals die daar werken. AZN is voor de 

overheid, ketenpartners en andere landelijke belanghebbenden het aanspreekpunt voor de 

ambulancezorg in Nederland. Binnen het bureau van AZN werken wij met 15 collega’s aan 

verschillende programma’s. 

 

Wij zijn op dit moment op zoek naar een:  

 

beleidsmedewerker (24 uur)  

De ambulancesector en de sectororganisatie AZN zijn volop in beweging. De zorgvraag verandert 

en de complexiteit van de zorgvraag neemt door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen 

toe. Ook de omgeving waarin de ambulancezorg opereert is in beweging. Specialisatie en 

(de)centralisatie van zorginstellingen en extramuralisering hebben namelijk effect op de 

ambulancezorg. Deze ontwikkelingen vragen onder andere om meer samenwerking binnen de 

keten van acute zorg.  

 

Om het team te versterken is AZN op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega die ons 

ondersteunt bij projecten binnen de diverse programma’s. De focus ligt op het programma 

ketenkwaliteit. Hieronder valt onder andere het door ontwikkelen van het huidige sectorale 

kwaliteitsbeleid naar een meer ketengericht beleid en de ondersteunende instrumenten. Ook het 

(door)ontwikkelen van ketenkwaliteitsinformatie en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan 

behoort tot de aandachtsgebieden.   

 

Als beleidsmedewerker draag je bij aan de beleidsontwikkeling van en de beleidsadvisering over de 

toegewezen programmaonderdelen. Je vertaalt dit beleid in heldere beleidsdoelstellingen en werkt 

de beleidsdoelstellingen uit in concrete project- en werkplannen. Je fungeert als eerste 

aanspreekpunt intern en extern voor de toegewezen programmaonderdelen en werkt nauw samen 

met collega-beleidsmedewerkers en programmamanagers. 

 

 

 



 

Functie-eisen: 

 Je beschikt over een opleiding op hbo+ niveau binnen de gezondheidszorg of over een 

afgeronde studie gezondheidswetenschappen; 

 Je beschikt over meerjarige werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de 

(acute)zorg; 

 Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit; 

 Je kunt zelfstandig werken; 

 Je kunt goed samenwerken en hebt een groot lerend vermogen; 

 Je bent analytisch ingesteld; 

 Je bent accuraat, creatief, flexibel en toont initiatief; 

 Je beschikt over uitstekende sociale, mondelinge en schriftelijke communicatieve 

vaardigheden; 

 Een flexibele houding ten aanzien van werktijden en werkplek. De standplaats is Zwolle, 

maar elders in het land vinden veel overleggen plaats.  

 

Geboden wordt: 

 Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische organisatie en dito sector; het 

opleiding en werkervaring.  

 

Interesse? 

Heb je interesse in deze functie, stuur dan voor 15 september 2017 je motivatie en CV naar 

Liesbeth Prins, l.prins@ambulancezorg.nl. Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 25 

september.  

 

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, 

programmamanager Ketenkwaliteit, 088-3838200 of m.hoogeveen@ambulancezorg.nl 

 

Meer informatie over AZN en de programma’s kun je vinden op: www.ambulancezorg.nl.  

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 

betreft in eerste instantie een jaarcontract; 

 Volop ruimte voor zelfstandig functioneren en eigen initiatief; 

 Een team van enthousiaste, professionele en deskundige collega’s;  

 Inschaling volgens cao ziekenhuizen FWG 50/55. Precieze inschaling is afhankelijk van 
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