
 

 

 

 

GGMD zoekt twee 

 

BELEIDSMEDEWERKERS ZORG 

 

 

Wat hebben we te bieden? 

- Een contract voor 32 uur per week 

- Een aanstelling voor in eerste instantie een jaar met de intentie tot verlenging 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ functiegroep 60 afhankelijk van 

opleiding en ervaring. 

- Een leerzame werkomgeving; cursussen gebarentaal en dovencultuur en vakgerichte 

scholing 

- Goede werksfeer 

 

Waar kom je te werken?  

Je werkt binnen het centrale Beleidsteam Zorg van GGMD. Dat team heeft als hoofdopdracht om de 

(door)ontwikkeling van het zorgaanbod van GGMD te bevorderen. Het team bestaat uit drie 

beleidsmedewerkers en één data-analist. Een van ons vieren is tevens coördinator. Onze vaste 

werklocatie is Utrecht.  

 

Wat ga je als beleidsmedewerker bij GGMD doen? 

Binnen het team heeft elke beleidsmedewerker een eigen aandachtsgebied. We zoeken twee 

nieuwe beleidsmedewerkers. Eén beleidsmedewerker richt zich vooral op het aandachtsgebied 

volwassen vroegdoven en doofblinden. Het aandachtsgebied van de andere beleidsmedewerker 

omvat in hoofdzaak volwassen slechthorenden en plots-/laatdoven. Bij elk aandachtsgebied hoort 

ook de kennis van de relevante zorgfinanciering. 

 

Binnen jouw aandachtsgebied zijn zorgprogramma’s geformuleerd, die (door)ontwikkeling 

behoeven. Je ondersteunt daarvoor professionals in een vakgroep of tijdelijke ontwikkelgroep. Je 

signaleert behoefte aan onderzoek, formuleert vragen aan de data-analist en neemt deel in de 

planning van expertiseprojecten in brancheverband. Je organiseert de implementatie van 

verkregen resultaten in de zorg van GGMD. Je organiseert ook voorlichting en kennisoverdracht 

door medewerkers aan instellingen en zorgprofessionals in de “horende” wereld. 

 

Je houdt de landelijke ontwikkelingen in jouw aandachtsgebied bij en voert periodiek overleg met 

de doelgroep vertegenwoordigende organisaties. Je neemt deel in netwerkoverleg met andere 

instellingen voor zintuiglijk gehandicapten. Je bent vraagbaak voor managers en medewerkers. 

Met jouw kennis van onze zorg voor de doelgroep ondersteun je tenslotte de bestuurder en de 

contractmanager in succesvolle onderhandelingen met de financiers van GGMD. 



 

Ben jij dit?  

Je hebt een analytische blik, oog voor de grote lijn zowel als voor het detail. Je redeneert helder en 

hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden. Je neemt initiatieven om GGMD vooruit te helpen in de 

ontwikkeling van de zorg, maar kent je grenzen ten opzichte van managers en bestuurder. Je 

beschikt over goede communicatievaardigheden en werkt graag samen met anderen. Uiteraard ga 

je zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van onze cliënten.  

 

We vinden het onderstaande terug in jouw profiel:  

 

- Wetenschappelijk werk- en denkniveau. 

- Een afgeronde opleiding in een relevante discipline. 

- Werkervaring als beleidsadviseur. 

- Kennis van het Nederlandse zorgstelsel.  

- Sterke adviesvaardigheden, dienstbaar aan de professional. 

- Een goede beheersing van de Nederlandse taal.  

Meer informatie 

Over deze vacature kun je contact opnemen met Eelco Huisman, coördinator beleidsbureau, via: 

Telefoonnummer: 088-4321799 

chat of teletolk:  zie www.ggmd.nl/contact 

 

Op www.ggmd.nl vind je meer informatie over GGMD voor Doven en Slechthorenden. 

 

Sollicitaties 

Stuur je sollicitatie o.v.v. R&D2020 vóór 12 april naar: sollicitaties@ggmd.nl.   

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en is landelijk 

actief. Bij ons werken betrokken professionals die vanuit hun eigen deskundigheid 

behandeling en begeleiding bieden aan alle typen auditief beperkte volwassenen, soms ook 

aan kinderen. We ontwikkelen regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeren 

veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de 

persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van onze medewerkers. De hele organisatie telt 

ongeveer 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind 

& Jeugd. De unieke positie van GGMD in het land maakt jouw functie verantwoordelijk en 

uitdagend tegelijk. 

www.ggmd.nl  
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