
 

 

Vacature projectmedewerker (20u/week) 
 
Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft een vacature voor een enthousiaste 
projectmedewerker voor gemiddeld 20 uur per week (tijdelijke aanstelling). 
 
Wij zoeken een projectmedewerker (HBO- of WO-niveau) met affiniteit voor samenwerking in de 
zorg voor mensen met een CVA of ander Niet Aangeboren Hersensletsel (NAH) voor de uitvoering 
van de volgende hoofdactiviteiten: 

• het ondersteunen bij het project ‘Leg de Link’ gericht op huisartsen en andere regionale 

zorgverleners ten behoeve van het signaleren van de gevolgen van een CVA/NAH en het hierbij 

juist doorverwijzen; 

• het ondersteunen bij de evaluatie van CVA/NAH-ketens en netwerken in Nederland; 

• het ondersteunen bij diverse activiteiten in onze leernetwerken. 

 
Ben jij een enthousiaste medewerker die praktijkgericht werkt en beschikt over sterke analytische 
vaardigheden blijkend uit o.a.: 

• afgeronde opleiding als paramedicus, verpleegkundige, gezondheidswetenschapper of andere 

relevante HBO of WO-opleiding; 

• ervaring met en/of kennis over de (organisatie van) persoonsgerichte, integrale zorg voor mensen 

met een CVA of ander NAH; 

• ervaring met samenwerken binnen een (project)team; 

• proactieve en dienstverlenende instelling; 

• flexibele houding, met name wat betreft werktijden en deelname aan overleg en bijeenkomsten; 

• uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift; 

• ruime ervaring met (tenminste) MS Office software? 

Dan nodigen we je graag uit om op deze vacature te reageren door ons je motivatiebrief en CV te 
mailen. 
 
Wij bieden: 

• deelname aan een enthousiast team van (momenteel zes) medewerkers in een landelijk 

opererend netwerk van 43 CVA zorgketens verspreid over Nederland; 

• een dynamische en inspirerende werkomgeving; 

• eventuele mogelijkheid tot contractverlenging bij o.a. gebleken geschiktheid; 

• goede arbeidsvoorwaarden, inclusief bijscholingsmogelijkheden; 

• deelname aan een pensioenfonds; 

• alsook een reiskostenvergoeding; 

• inschaling FWG 60 

https://www.kennisnetwerkcva.nl/news_cats/project-legdelink-kennismakingssessies/
https://www.kennisnetwerkcva.nl/over-ons/kernactiviteiten/
https://www.kennisnetwerkcva.nl/over-ons/kernactiviteiten/


 

 

Het Kennisnetwerk CVA Nederland is een landelijk opererend netwerk. Het heeft als missie het 
ondersteunen van regionale netwerken en zorgorganisaties bij het verbeteren van de CVA zorg. Het 
gaat daarbij specifiek om de zorg voor patiënten met een CVA en ander niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH).  
De deelnemers aan het netwerk zijn meer dan 43 regionale CVA/NAH-zorgketens ondersteund door 
regionale ketencoördinatoren. Aan het netwerk zijn werkgroepen met experts en projectgroepen 
verbonden. Daarnaast is er een Knowledge broker netwerk, bestaande uit meer dan 85 
zorgprofessionals die gedurende een jaar een verbeter-/innovatieproject in hun (keten-)organisatie 
uitvoeren.  
Het Kennisnetwerk CVA Nederland stimuleert de realisatie van een kwaliteitscyclus binnen de 
ketens door het ontwikkelen en implementeren van reflectie- en kwaliteitsinstrumenten, door het 
faciliteren van kennisdeling aan en tussen de regio’s én door het bieden van 
deskundigheidsbevordering aan leden, coördinatoren en projectleiders.  
Zie voor aanvullende informatie over het Kennisnetwerk CVA Nederland onze website: 
www.kennisnetwerkcva.nl. 
 
Graag zien wij je reactie tegemoet uiterlijk op 16 mei 2022 op info@kennisnetwerkcva.nl. 
 
Bij vragen over het Kennisnetwerk CVA Nederland of over deze vacature, stuur dan een e-mail naar 
Monique Bergsma, m.bergsma@kennisnetwerkcva.nl 

 

** Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld ** 

 

https://www.kennisnetwerkcva.nl/
http://www.kennisnetwerkcva.nl/
mailto:info@kennisnetwerkcva.nl
mailto:m.bergsma@kennisnetwerkcva.nl

