Beleidsmedewerker research
Partner in research Prinses Máxima Centrum
De VOKK staat samen met de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKIONO aan de wieg
van het Prinses Máxima Centrum vormt samen met de SKION de Cooperatie die enig
aandeelhouder is. Het Máxima concentreert zorg en research en huisvest momenteel
bijna 30 researchgroepen. De research is breed, van preklinisch tot LATER, van basaal
wetenschappelijk tot psychosociaal. De VOKK wordt meer en meer betrokken bij
research en heeft ook als ambitie op de participatieladder op te klimmen van informeren,
raadplegen en adviseren naar coproduceren en meebeslissen.
Onze rol verschilt per researchproject en behelst onder meer ethische overwegingen,
bepalen en prioriteren researchagenda, lopende research delen met de achterban,
vergroten researchdeelname, terugkoppelen van resultaten.
Om onze participatie in kinderoncologische research verder gestalte te geven zoeken wij
een beleidsmedewerker research voor 24-28 uur per week.
Taakomschrijving
 Je bouwt en onderhoudt een stevig samenwerkingsnetwerk met onderzoekers en
onderzoeksteams.
 Je participeert in diagnose-specifieke en diagnose-overstijgende
onderzoeksprojecten en werkgroepen.
 Je vormt en coördineert een vrijwilligerspoule van ervaringsdeskundige
ouders/survivors (werving, selectie, opleiding), zit vergaderingen voor en betrekt
hen bij researchvraagstukken.
 Je houdt de ontwikkelingen op het gebied van kinderoncologische research bij.
 Je brengt actuele en belangrijke thema’s voor de onderzoekagenda in kaart via
achterbanraadplegingen en focusgroepen.
 Je ontwikkelt werkprocessen voor onze researchparticipatie en implementeert en
borgt deze.
Profiel
 Je bent doelgericht, enthousiast, flexibel en neemt initiatief.
 Je hebt WO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding in de
gezondheidszorg.
 Je hebt kennis van en ervaring met medisch wetenschappelijk onderzoek.
 Je hebt ervaring en/of affiniteit met kinderoncologie.
 Je werkt graag samen met collega’s èn kunt goed zelfstandig werken.
 Je kunt goed werken met vrijwilligers en bevordert hun onderlinge
samenwerking.
 Je kunt zowel in het Nederlands als het Engels goed mondeling en schriftelijk
communiceren en hebt ervaring met het spreken voor grote groepen,.
 Je kunt abstract denken en communiceren met onderzoekers/wetenschappers.
 Je bent bereid om ook buiten kantoortijden te werken i.v.m. (internationale)
bijeenkomsten.
Wat bieden wij?
Een leuke, afwisselende baan in een kleine, professionele organisatie met gedreven
collega’s die kinderen met kanker en hun gezin centraal hebben staan.
Salaris van € 2.544,00 tot € 3.624,00 (bij fulltime – 36 uur).
Solliciteren
Je kunt je schriftelijke sollicitatie met CV per e-mail richten aan de directeur, Marianne
Naafs-Wilstra via bureau@vokk.nl.

