
 

Aan: potentiële opdrachtnemers 
Datum: 2 december 2021  

Vacature: (tijdelijke) programmamedewerker  

voor het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg 
 

Omschrijving  
Begin dit jaar is het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg van start gegaan. Het 
programma Organisatiegraad maakt deel uit van het Bestuurlijk Akkoord Paramedie en heeft tot doel 
de organisatie van paramedici in de regio te stimuleren en te bevorderen. Bij het programma zijn 
verschillende partijen betrokken, waaronder het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, 
de NZA en de landelijke paramedische beroepsorganisaties. (Zie bijlage 1 voor het plan van aanpak.). 

Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg wordt aangestuurd door een Taakgroep en 
uitgevoerd door een Programmateam, dat bestaat uit een programma manager, een drietal 
projectleiders en een programma assistent. Voor de praktische uitvoering is een extern uitvoerend 
bureau (BeBright) in de arm genomen, en wordt ook intensief samengewerkt met het ROS-netwerk 
(Regionale Ondersteunings Structuren).   

In april 2021 is de uitvoering van het programma gestart in 4 pilotregio’s. Inmiddels nadert het 
programma de volgende fase waarin het programma landelijk wordt uitgerold. In de landelijke uitrol 
worden elke twee maanden vier nieuwe regio’s toegevoegd aan het programma. Uiteindelijk zal het 
programma eind 2022 in ten minste 25 regio’s actief zijn om de organisatiegraad te vergoten.  
Zie bijlage 2 Landelijke uitrol.  
 
In de landelijke uitrol komt er veel extra (organisatorisch) werk op het Programmateam af. Het 
programmateam zoekt daarom uitbreiding met een programmamedewerker, die fungeert als 
centraal aanspreekpunt voor paramedici en een aantal uitvoerende en organisatorische taken op 
zich kan nemen. 
 

Wat vragen wij:   

• Jij bent een professional op het gebied van plannen, organiseren en doelgericht werken 

• Jij weet goed het overzicht te krijgen en te behouden, en werkt gestructureerd  

• Jij kan goed samenwerken 

• Jij bent communicatief sterk (zowel mondeling als op schrift) 

• Je hebt affiniteit met het werkveld van de (paramedische) zorg 

• Je bent pragmatisch ingesteld, en beschikt over een hands-on mentaliteit  

• Je bent proactief en zelfstandig (werkt vanuit huis) 

• Je bent stressbestendig 

• Microsoft Office kent geen geheimen voor jou 

• Je bent bekend met het werken met Teams en Zoom 

• Jij hebt HBO werk- of denkniveau 

 
 



De werkzaamheden bestaan uit:  

•  Het inplannen van sessies met paramedische professionals en experts  

•  Uitnodigingen versturen en opvolgen  

•  Praktische afstemming met facilitators/experts van de sessies  

•  Dit betreft dialoogsessies, trainingssessies en inzet van ‘breekijzers’  

•  Bijhouden van voortgangsoverzichten van de verschillende regio’s  

•  Praktische vragen beantwoorden met betrekking tot de dialoog- en trainingssessies  
 

Kaders van de tijdelijke opdracht: 

•  Startdatum: 1/1/2022  

•  Uren: +/- 28 uur per week  

•  Looptijd: t/m 31 dec. ‘22, mogelijke uitloop tot apr. ‘23  

•  Tarief: max. € 70,- per uur (exclusief 21% BTW)  
 

Interesse?  
Ben je geïnteresseerd in deze tijdelijke opdracht? Dan ontvangen wij graag je C.V. en een motivatie 
waarom jij denkt een goede programmamedewerker te zijn voor het programma Organisatiegraad. 
Ook geef je inzicht in de totale kosten die je in rekening gaat brengen.  
 
Reactie s.v.p. uiterlijk 12 december sturen naar Brigitte Goudappel-Brinkman:  
brigitte.brinkman@gmail.com. 

Aanbiedingen zullen beoordeeld worden op: 

• prijs,  

• relevante ervaring en kennis,  

• kerncompetenties. 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 en 16 december.  
 

Meer informatie  
Zie www.organisatiegraad.nl Meer informatie over het programma Organisatiegraad Paramedische 
Zorg vind je in bijlage 1 (Plan van aanpak Programma Organisatiegraad) en bijlage 2 (Masterplan 
landelijke uitrol 1.0) 

Voor eventuele vragen kan je Gijs van Lieshout benaderen op 06-52061602 / 
gijs.van.lieshout@mastermind.nl of Brigitte Goudappel op 06-238 239 89 / 
brigitte.brinkman@gmail.com 

 

Namens het programmateam,  

Gijs van Lieshout, Programmamanager  
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