Ben je werkzaam als knowledge broker of revalidatiearts met
aandachtsgebied CP en wil je bijdragen aan betere informatie?
Dan zoeken wij jou!
CP-Net is een netwerk waar zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP of hun
ouders elkaar ontmoeten en samenwerken. De ambitie van CP-Net is dat alle mensen
met een CP-zorgvraag de beste zorg krijgen, op basis van actuele wetenschappelijke
inzichten. CP-Net werkt met de knowledge-brokermethode, waarbij een initiatiefrijke
behandelaar als kennismakelaar optreedt. Hiermee is alle deskundigheid op het gebied
van CP in CP-Net verenigd.
Vanwege de start van nieuwe activiteiten zijn wij op zoek naar twee knowledge brokers
en een revalidatiearts.
Project Dynamische kennisinfrastructuur
CP-Net wil haar deelnemers voorzien van adequate, actuele en betrouwbare informatie,
zodat alle deelnemers op uniforme wijze informatie over CP en (revalidatie)behandeling
kunnen verschaffen aan (zorg)professionals binnen hun netwerk. Op deze wijze wordt de
kwaliteit van zorg aan mensen met CP verhoogd. Om haar deelnemers te voorzien van
deze informatie ontwikkelt CP-Net één dynamische kennisinfrastructuur. Hierin worden
de website van CP-Net, het digitale forum, de CP-inbox en aanvullend
informatiemateriaal geïntegreerd. CP Nederland is in dit project zowel
samenwerkingspartner als financier. Het project start in november 2020 en heeft een
looptijd van 12 maanden.
Voor dit project zijn wij op zoek naar twee knowledge brokers (waarvan een met
aandachtsgebied volwassenen) en een revalidatiearts met aandachtsgebied CP, beide
voor gemiddeld 8 uur per maand.
Je taken zijn onder andere de analyse van behoeften van professionals op gebied van
informatie en kennisuitwisseling en de ontwikkeling van informatieproducten.
Jouw profiel
Je bent al enkele jaren werkzaam als knowledge broker respectievelijk revalidatiearts op
gebied van CP. Je bent analytisch, kunt innovatief denken, hebt ervaring met de
ontwikkeling van kennisproducten en je kunt goed samenwerken met mensen vanuit een
verschillende achtergrond. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 8 uur per maand
gedurende de looptijd van het project, bij voorkeur flexibel in te zetten.

Wij bieden
Wij bieden je de mogelijkheid om mee te werken aan een mooie project dat bijdraagt
aan goed geïnformeerde en toegeruste professionals en knowledge brokers wat
uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en leven van mensen met CP.
Voor het project dynamische kennisinfrastructuur bieden we een vergoeding op basis van
het aantal gewerkte uren, gemiddeld 8 uur per maand gedurende ongeveer 12 maanden.

Reactie
We kijken uit naar jouw reactie! Je reactie en motivatie kun je tot 19 oktober 2020
sturen aan info@cp-net.nl.
Wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Ilse Raats, projectcoördinator
CP-Net, i.raats@cp-net.nl.

