De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft als doel het verbeteren van preventie en zorg voor de
anderhalf miljoen mensen in Nederland met een chronische longziekte. Meer dan 30
organisaties vormen samen de LAN: patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen,
onderzoekers, fondsen, bedrijven en kennisinstellingen. Vanuit de gedachte ‘samen kunnen we
meer tot stand brengen dan ieder voor zich’.
Om ons team te versterken zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste
collega voor de functie van:

parttime projectleider /onderzoeker zorgpad inhalatiemedicatie
16-24 uur per week
Bijna één miljoen mensen met longziekten in Nederland gebruikt inhalatiemedicatie en dit
draagt bij aan meer kwaliteit van leven, een grotere deelname in de samenleving en het
voorkomt ziekenhuisopnamen door longaanvallen. In 2019 is het “zorgpad inhalatiemedicatie”
ontwikkeld om betere samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en daardoor meer goed
en trouw gebruik van inhalatiemedicatie te bereiken. De komende twee jaar wordt dit zorgpad
ingevoerd in vier regio’s om de meerwaarde aan te tonen, daarna we willen komen tot invoering in heel Nederland.
Functie
In de functie van Projectleider / onderzoeker Zorgpad inhalatiemedicatie ben je verantwoordelijk voor het op landelijk niveau ondersteunen van de vier koploperregio’s bij het invoeren van
het zorgpad inhalatiemedicatie. Voorts ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het wetenschappelijk- /implementatieonderzoek, in samenwerking met de regio’s en een landelijke
werkgroep.
Het is een functie die volop ruimte biedt voor pro activiteit, creativiteit, (implementatie-)
onderzoeksvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. In deze functie ben je verantwoordelijk
voor het:
 onderhouden van contact (fysiek, elektronisch etc.) met de vier koploperregio’s, de leden
van de Long Alliantie Nederland;
 uitvoeren van wetenschappelijk- / implementatieonderzoek naar de effecten van het werken volgens het zorgpad inhalatiemedicatie;
 het in samenwerking met betrokkenen aanpakken van de (systeem) belemmeringen en benutten van bevorderende factoren bij het werken volgens het zorgpad;
 plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten van het project;
 initiëren en onderhouden van contacten met betrokken partijen, zowel leden van de LAN
als andere organisaties”;
 leveren van inhoudelijke en procesmatige bijdrage aan beleidsontwikkeling;
 opstellen van projectaanvragen voor subsidieverstrekkers.
Functie-eisen
Wij zoeken een collega die zich herkent in onderstaande punten:
 relevante (afgeronde) WO opleiding, zoals gezondheidswetenschappen;
 minimaal 3-7 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in onderzoek én projectleiderschap;
 je bent een gedreven onderzoeker (bijvoorbeeld gepromoveerd), bij voorkeur binnen de gezondheidszorg;
 je bent communicatief sterk (schriftelijk en mondeling), kan goed organiseren en plannen;
 je kunt zelfstandig werken en durft prioriteiten te stellen;
 je kan veel werk verzetten, ook onder (tijds-)druk;
 je bent een teamspeler;
 ondernemerschap, samenwerken en stressbestendigheid zijn vereiste competenties;
 intrinsieke nieuwsgierigheid naar het veld van chronische longziekten;
 je kunt goed schakelen tussen landelijk beleid en lokale ontwikkelingen;
 een open houding ten aanzien van vernieuwing en ontwikkeling om daarmee een bijdrage
te leveren aan de programma ontwikkeling;

Wij bieden
 Een leuke, dynamische en leerzame werkomgeving;
 Prettige en collegiale werksfeer;
 Je kunt je werktijden flexibel indelen;
 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand;
 Bijdrage in ziektekostenverzekering en pensioenregeling;
 Een aanstelling voor de duur van twee jaar (de duur van de aan de LAN verleende projectsubsidie) voor 0,5 FTE.
 Salaris indicatie: €4.000 bruto per maand (bij een fulltime aanstelling).
Informatie
Voor meer informatie kun je bellen met drs. Emiel Rolink, directeur LAN telefoonnummer 06-14
14 44 74. Je brief met motivatie en CV kun je vóór 15 april 2020 per e-mail sturen naar
info@longalliantie.nl
De eerste gespreksronde staat gepland op 20 april 2020. Het is de bedoeling de procedure in
april af te ronden zodat de werkzaamheden in mei of juni starten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

