
 

Gezocht: adviseur informatisering (32-36 uur per week) 
 
Verbinden, versterken, vernieuwen. Dat zijn de kernwaarden van het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid. Dat zijn competenties waarover jij beschikt. Daarbij vind je het fijn om veel 
verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te werk te gaan. Uiteraard doe je dat in nauwe 
samenwerking met je collega’s en met relevante samenwerkingspartners. Je vindt gemakkelijk je 
weg in onze organisatie waar je zeer betrokken en ambitieuze collega’s aantreft, adviseurs die 
changemaker zijn die signaleren en inspireren. Je bent een doorzetter met een lange adem, want 
niet altijd alles gaat zo snel als jij zou willen. Met jouw deskundigheid op het gebied van 
informatiemanagement en jouw enthousiasme geef je informatisering de plek op de agenda van 
de jeugdgezondheidszorg (JGZ).  
 
Wie zijn wij 
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ 
in Nederland. Onder jeugdgezondheidszorg wordt alle preventieve zorg voor kinderen van 0 tot 
18 jaar verstaan. Professionals die dit werk uitvoeren zijn o.a. jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen, JGZ-managers en staf- en beleidsmedewerkers (jeugd). Meer informatie 
op www.ncj.nl.  

We begrijpen de JGZ-wereld en ondersteunen alle JGZ-organisaties. We stimuleren innovaties, 
maken kennis toegankelijk en zetten jeugdgezondheid op de agenda. We werken via de thema’s 
Impactvolle praktijk, Waardevol vakmanschap en Slimme samenwerking aan preventie en 
maatschappelijke uitdagingen, vakbekwame professionals en verbinding met relevante partijen. 
Zodat professionals in de JGZ hun werk optimaal kunnen doen in het belang van het kind, ouders 
en opvoeders. Onze missie is: 

“Elk kind heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg. Onvoorwaardelijk!” 
 
Het NCJ wil bevorderen dat alle kinderen alle kansen krijgen om gezond en veilig op te groeien.  
 
Werkzaamheden 
Je komt te werken in een team met 28 collega’s op ons kantoor aan de Churchilllaan in Utrecht. 
Vanuit de kerngroep Kennis & Vakmanschap werk je aan de digitalisering van de 
jeugdgezondheidszorg. Dat doe je in nauwe samenwerking met het JGZ-veld en stakeholders, 
zoals de brancheverenigingen ActiZ en GGD GHOR NL.  
 
Je hoofdwerkzaamheden bestaan uit 
 

● Je ondersteunt en adviseert in het landelijke ICT-programma voor de JGZ; 
● Je stimuleert de digitalisering in de jeugdgezondheidszorg; 
● Je introduceert en (bege)leidt digitale innovatieprojecten in/met het JGZ-veld;  
● Je biedt zowel strategisch als hands-on ondersteuning bij de doorontwikkeling van de 

informatiestandaard Basisdataset Jeugdgezondheidszorg en het daaraan verbonden 
berichtenverkeer. 

 
Jouw profiel  
Je bent een energieke, daadkrachtige persoonlijkheid die affiniteit heeft met informatisering 
vraagstukken en jeugdgezondheid.  Je begrijpt hoe ICT voorzieningen functioneel in elkaar zitten. 
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring en expertise op het gebied van informatisering en 
informatiemanagement. Ervaring in of met de JGZ is een pré, maar geen vereiste.  
 
Verder: 

● Ben je een creatieve denker en pro-actieve doener; 
● Leg je makkelijk contact en kun je goed samenwerken;  
● Ben je vastberaden en geduldig; 
● Ben je adviesvaardig en kun je omgaan met divergerende en soms tegengestelde 

belangen en meningen; 

http://www.ncj.nl/


 

● Beschik je over een flinke dosis doorzettingsvermogen en je bent leergierig. 
 
Het NCJ biedt:  

● Een aanstelling voor (in eerste instantie) één jaar met zicht op verlenging;  
● Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5671,10  (schaal 

12 BBRA) bruto per maand bij een 36-urige werkweek;  
● Autonomie en flexibiliteit om je werk zelf in te vullen;  
● Een informele werkomgeving en een goede werksfeer.  

 
Het NCJ heeft een eigen arbeidsvoorwaardenreglement en is aangesloten bij het pensioenfonds 
ABP.  
 
Solliciteren  
Ben jij degene die daaraan wil bijdragen? Stuur je CV met motivatie vóór 1 mei 2020 naar 
werkenbijncj@ncj.nl t.a.v. Trudy Dunnink. De sollicitatiegesprekken worden gepland via 
videobellen of bij het NCJ als dit vanwege de corona crisis weer kan.  
 
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je contact opnemen met Paula Zwijgers  
via 06 - 24 35 10 24 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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