
BELEIDSADVISEUR KWALITEIT  
 
De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is de wetenschappelijke 
beroepsvereniging van urologen en urologen in opleiding. De NVU heeft als doel de 
bevordering van de urologie en belangenbehartiging van de leden. De NVU heeft 
800 leden. De NVU is een dynamische vereniging met actieve en geëngageerde 
leden, een gedreven bestuur en een bureau dat bestaat uit een klein team en enkele 
externe medewerkers. De vereniging is aangesloten bij de Federatie Medisch 
Specialisten (FMS) en is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht. 
 
Binnen ons team zijn wij per direct op zoek naar een 
 

BELEIDSADVISEUR KWALITEIT 
(24-32 uur per week) 

 
 
Wat ga je doen? 
Als beleidsadviseur kwaliteit werk je aan afwisselende, inhoudelijke dossiers en 
projecten binnen het aandachtsgebied kwaliteit.  
 
Werkzaamheden 
- In afstemming, adviseren en ondersteunen op beleidsmatig en uitvoerend terrein  

- Voorbereiden en opstellen van standpunten en beleid  

- Opstellen van adviezen, notities en plannen van aanpak en uitwerken van 
voorstellen  

- Optreden als vraagbaak, zowel intern als extern  

- Signaleren, volgen en analyseren van maatschappelijke, vakinhoudelijke en 
politieke ontwikkelingen  

- Deelnemen aan commissies en werkgroepen zowel intern als extern, waarbij het 
standpunt van de NVU wordt uitgedragen, met oog voor draagvlak  

- Coördineren en begeleiden van werkgroepen en overleggen  

- Coördineren van overleggen tussen partijen  

- Actief onderhouden van contacten met externe partijen 

 
Profiel 
- Academisch werk- en denkniveau  
- Drie jaar aantoonbare relevante werkervaring  
- Een proactieve en zelfstandige werkhouding 
- Affiniteit met de gezondheidszorg  
- Kennis van het politiek speelveld  

- Ervaring met projectmatig werken en advisering 
- Flexibel in werktijden (vergaderingen vinden regelmatig ’s avonds plaats) 



 
Wat bieden wij? 
Een afwisselende baan met een grote mate van zelfstandigheid in een dynamische 
en professionele, maar informele werkomgeving. De vacature betreft een 
dienstverband voor een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
De NVU heeft een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het salaris voor deze 
functie is afhankelijk van niveau en ervaring. 
 
Informatie en sollicitatie 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan horen we graag van je! Stuur je 
curriculum vitae samen met een motivatiebrief zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 
1 december 2021 naar l.winter@nvu.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 
8 december 2021. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Cathelijn de 
Vries (kwaliteitsadviseur NVU), tel. 06 30429336. Voor meer informatie over de NVU 
verwijzen we je graag door naar www.nvu.nl. 
 
 
 
Van bemiddeling en acquisitie door derden of zzp’ers wordt geen gebruik gemaakt 
en hier wordt niet op gereageerd. 
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