TOP Opleidingsplaatsen stelt jaarlijks op verzoek van het Ministerie van VWS een voorstel op
voor de toewijzing van instroomplaatsen aan praktijkinstellingen voor de psychologische
vervolgopleidingen. De praktijkinstellingen kunnen op basis hiervan een
beschikbaarheidsbijdrage aanvragen bij de NZa. Een nieuwe ontwikkeling is dat TOP
Opleidingsplaatsen plaatsen wil gaan toewijzen aan samenwerkingsverbanden van
praktijkinstellingen.
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de veldpartijen en wordt ondersteund door
een klein bureau dat bestaat uit een twee beleidsadviseurs en een parttime
projectmedewerker. Het bureau wordt bijgestaan door secretarissen van de verschillende
veldpartijen.
Wij zijn per 1 januari 2020 op zoek naar een
Ervaren Beleidsadviseur m/v
28-32 uur per week
Functieomschrijving
Het betreft een functie, die vraagt om zelfsturing, het nemen van initiatieven en strategisch
denken. U adviseert en ondersteunt het bestuur op zowel beleidsmatig als op uitvoerend
terrein. Dit houdt in dat u voorstellen doet voor verdere beleidsontwikkeling en dat u het
proces van het opstellen van het toewijzingsvoorstel coördineert. Daarnaast geeft u leiding
aan projecten. Het belangrijkste project op dit moment is het toewijzen van instroomplaatsen
aan samenwerkingsverbanden. Dit doet u in afstemming met een stuurgroep en u hebt
veelvuldig contact met praktijkinstellingen. U bent verantwoordelijk voor de communicatie
met alle betrokken partijen bij de toewijzing. U zorgt voor een goede afstemming met
belangrijke stakeholders zoals het Ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan, de
registratiecommissies, de NZa, de opleidingsinstellingen en de beroeps- en
brancheverenigingen. U bent samen met de financiële administratie van GGZ Nederland
verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidie en de subsidieverantwoording.
U werkt in een klein team van drie personen. Samen met een collega beleidsadviseur bent u
verantwoordelijk voor de bovengenoemde taken. Op basis van ervaring en affiniteit zal een
goede taakverdeling worden afgesproken. Daarnaast hebt u regelmatig afstemming met de
secretarissen van de beroeps- en brancheverenigingen en met de voorzitter van het bestuur.
Wat vragen wij?
• Academische opleiding bij voorkeur op het terrein van gezondheidszorgbeleid,
eventueel in combinatie met een beroepsopleiding in de zorg;
• Brede kennis van de (geestelijke) gezondheidszorg, in het bijzonder met betrekking
tot landelijk beleid en ontwikkelingen op het gebied van vervolgopleidingen in relatie
met de kwaliteit van zorg en ontwikkeling van de zorgvraag;
• Relevante werkervaring in de gezondheidszorg bij voorkeur in de geestelijke
gezondheidszorg;
• Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en gewend om politiek-strategisch
te denken en te handelen;
• Een netwerker met communicatie en presentatie vaardigheden;
• In staat heldere stukken te schrijven;
• Een proactieve en klantgerichte houding;

•
•
•
•

Sterk in het stellen van prioriteiten waarbij een flexibele en teamgerichte instelling
vereist is;
Kwantitatief inzicht en uitstekende Excel vaardigheden;
Accuraat;
Geen negen tot vijf mentaliteit, flexibele inzetbaarheid met een piek die ligt in de
eerste helft van het jaar.

Wat bieden wij?
Een veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatief, waarbij u samen met een collega
verantwoordelijk bent voor alle dossiers. U richt het werk naar eigen inzicht in en kunt plaats
en tijdsonafhankelijk werken. U voert overleg met verschillende in- en externe partijen. Uw
standplaats is Amersfoort. De functie is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op een
vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. Het salaris, conform CAO GGZ, FWG 65,
bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.917, - bruto per maand bij een
fulltime dienstverband (36 uur).
Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze functie dan kunt u contact opnemen met Arda Wolterbeek
Muller, beleidsmedewerker van TOP Opleidingsplaatsen, tel. 06 - 46992536
Enthousiast geworden?
Stuur dan uw motivatiebrief voorzien van CV, vóór 22 november 2019 per e-mail naar:
vacature@ggznederland.nl

