
 

 

Heb je kennis van de zorg voor mensen met CP en wil je deze verder verbeteren? Ben 

jij een verbinder die het betrokken en actieve netwerk CP-Net gezamenlijk verder wil 

ontwikkelen? Dan zoeken wij jou! 

 

Stichting CP-Net is een onafhankelijk netwerk van zorgverleners, onderzoekers en mensen met 

cerebrale parese (CP). Deze drie partijen wisselen kennis en kunde uit met één doel: continue 

verbetering van de zorg voor mensen met CP. CP-Net organiseert tweemaal per jaar 

netwerkbijeenkomsten voor de ruim 60 knowledge brokers, personen die de brug vormen 

tussen het netwerk en hun behandelteams. CP-Net bevindt zich in een transitie van een prima 

functionerend netwerk naar een organisatie die niet alleen knowledge brokers ondersteunt, 

maar ook zichtbare meerwaarde creëert voor mensen met CP en hun zorgverleners.  

 

Het bureau van CP-Net bestaat uit een directeur, twee coördinatoren en een secretaresse. 

Samen met het bestuur en de deelnemers van het netwerk zorgen zij ervoor dat de vele 

plannen en ambities die er zijn worden opgepakt en uitgevoerd. We zoeken iemand die de 

coördinatie voert binnen het netwerk en meewerkt aan de uitvoering van projecten. De functie 

van   

 

Coördinator   

voor 4-6 uur per week (flexibel in te zetten) 

 

komt vacant. Streven is om deze functie per februari/maart 2023 in te vullen.  

 

Als coördinator ben je (mede)verantwoordelijk voor het draaiende houden van het netwerk. Je 

taken zijn onder andere: 

• Het vormgeven van het netwerk tussen ervaren en nieuwe knowledge brokers.  

o Het organiseren en het, samen met inhoudelijke experts, inhoudelijk 

vormgeven van landelijke netwerkbijeenkomsten en hier leiding aan geven.  

o Het onderhouden van contact met deelnemende instellingen, voornamelijk via 

de knowledge brokers en extern geïnteresseerden;  

o Betrekken van mensen met CP en hun ouders en 

onderzoekers/inhoudsdeskundigen bij het netwerk. 

• Het organiseren en geven van scholing voor nieuwe knowledge brokers.  

• Presentaties houden over de activiteiten van CP-Net.   

• Bijdragen aan het draaiende houden van de stichting. 

o Het voorbereiden van het activiteitenplan en de uitvoering van de activiteiten.   

o Het mede onderhouden en doorontwikkelen van het besloten forum voor 

knowledge brokers, materialen die de implementatie van de richtlijn 

ondersteunen en de website.   

• Aansluitend op je expertise bijdragen aan de werving en uitvoering van projecten. 

 

Jouw profiel.. 

Je hebt HBO of academisch werk- en denkniveau en je hebt werkervaring in of affiniteit met de 

zorg voor kinderen en/of volwassenen met CP. Je bent bekend binnen de gezondheidszorg en 

specifiek met de revalidatiesector.  

  

Als coördinator beschik je over de volgende competenties: 

• Je bent initiatiefrijk en een echte aanjager; 

• Je kan goed organiseren, plannen en structuur aanbrengen en bent bekend en 

geoefend in verschillende creatieve werkvormen; 

• Je legt makkelijk contacten en kan enthousiasmeren; 



• Je kan goed samenwerken met mensen met een verschillende achtergrond; 

• Je legt makkelijk verbanden, houdt overzicht en kan goed prioriteiten stellen; 

• Je bent resultaatgericht; 

• Je staat stevig in je schoenen en hebt gevoel voor verhoudingen; 

• Je bent flexibel in het aantal uren dat je beschikbaar bent voor CP-Net. 

 

We overleggen één keer per maand op een centrale locatie. De rest van je werkzaamheden 

kan je vanuit je eigen werkplek of thuis uitvoeren. Uiteraard is je aanwezigheid bij de 

netwerkdagen en fysieke scholingsdagen nodig. 

 

Wij bieden.. 

Je wordt coördinator bij een prachtig, bruisend netwerk. Netwerken zijn de toekomst in de 

zorg. Wat ons uniek maakt is de effectieve en gelijkwaardige manier waarop patiënten, 

onderzoekers en zorgverleners samenwerken. Vanuit een enorme betrokkenheid en 

resultaatgerichte werkwijze komen we samen verder. Aan jou de mogelijkheid om dit netwerk, 

samen met de rest van het bestuur en bureau, verder uit te bouwen. Je draagt hierdoor bij 

aan betere zorg voor mensen met CP.  

 

De functie is tussen de 4 en 6 uur per week, bij voorkeur flexibel in te zetten. Het aantal uur 

kan (tijdelijk) worden uitgebreid voor de uitvoering van een project wanneer hiervoor externe 

financiële middelen binnenkomen. Dit gebeurt in overleg.  

 

Wij geven de voorkeur aan een detacheringsconstructie vanuit je huidige werkgever. 

Inschaling is afhankelijk van ervaring, maar maximaal in FWG schaal 60 (cao-ziekenhuizen).   

 

Reactie 

We kijken uit naar jouw reactie! Deze reactie (bestaande uit je motivatiebrief en CV) kan je tot 

uiterlijk 26 januari 2023 sturen aan ac.d.zwart@cp-net.nl. De eerste sollicitatiegesprekken 

vinden plaats op 7 februari 2023 in de middag. Een tweede gesprek daarna in overleg. 

Wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen met Anne-Christien de Zwart, directeur 

CP-Net, 06-44888449 / ac.d.zwart@cp-net.nl  of Ilse Raats i.raats@cp-net.nl, coördinator CP-

Net. 
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