
 

 

Vacature Adviesraad CP-Net 

 

 

Binnen CP-Net werken zorgprofessionals, onderzoekers en mensen met CP samen voor 

de beste CP-zorg. 

 

 

Gezocht: mensen met CP en ouders/verzorgers van kinderen met CP voor 

lidmaatschap Adviesraad van CP-Net 

 

 

CP-Net wil dat alle mensen met cerebrale parese (CP) de beste zorg krijgen. CP-Net is 

het netwerk van zorgprofessionals, onderzoekers en mensen met CP. Een uniek 

samenwerkingsverband rond CP-zorg in Nederland. 

De netwerkers in CP-Net dragen bij aan optimale zorg voor mensen met CP. Door onder 

meer hun ervaringsdeskundigheid, kennis van wetenschappelijk onderzoek en medische 

kennis uit te wisselen. Door die kennisuitwisseling kunnen mensen met CP de beste zorg 

krijgen naar de nieuwste inzichten. We leiden binnen de aangesloten zorginstellingen 

mensen op zodat daar meer kennis over CP is en blijft. Deze mensen zijn zogenoemde 

knowledge brokers. We hebben een gedreven bestuur en bureau die de ontwikkelingen 

op het gebied van CP-zorg vertalen naar de behandelpraktijk en de knowledge brokers in 

hun kracht zetten om de zorg in hun instelling te verbeteren.  

 

CP-Net heeft een Adviesraad die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert vanuit 

de eigen deskundigheid. Voor deze Adviesraad zoeken wij enthousiaste mensen die zelf 

CP hebben en mensen die een kind hebben met CP.  

 

 

Samenstelling Adviesraad CP-Net 

De Adviesraad bestaat uit deskundigen (3 personen per kerngroep) die de laatste stand 

van zaken betreffende CP kennen en de volgende drie kerngroepen vertegenwoordigen:    

• Wetenschappelijk onderzoekers betreffende CP 

• CP-zorgverleners 

• Mensen met CP en ouders/verzorgers van kinderen met CP (huidige vacature) 

 

 

Wie zoeken we? 

We zoeken zowel iemand die zelf CP heeft als een ouder/verzorger van een kind met CP. 

Voor CP-Net is het belangrijk dat ouders van een kind met CP en volwassenen met CP 

hun ervaringen inbrengen. Dit is een noodzakelijk perspectief om de zorg te verbeteren. 

Daarnaast is het belangrijk dat de leden van de adviesraad vanuit een breder kader dan 

de eigen situatie mee kunnen denken over zorg voor mensen met CP. 

Het lidmaatschap aan de adviesraad is op persoonlijke titel, maar de 

ervaringsdeskundigen kunnen terugvallen op het bestuur en de expertise van CP 

Nederland. Zij onderhouden graag een nauw contact. 

  



 

Praktische zaken 

• De adviesraad vergadert twee tot drie keer per jaar: Meestal rond 18 uur en één 

keer fysiek. 

• De verwachtte tijdsinvestering is vier tot acht uur per kwartaal.  

• De adviesraad kan afgevaardigde(n) sturen naar de netwerkbijeenkomsten. 

• Heeft toegang tot het besloten forum voor discussie en reactie op vragen. 

• De leden ontvangen geen vacatiegelden, wel reiskostenvergoeding van 21 ct./km. 

 

De adviesraad wordt ondersteund door de directeur en de coördinatoren. 

 

 

Contact 

Je kunt je voor deze functie tot 27 maart 2023 aanmelden door een mail te sturen aan 

Anne-Christien de Zwart, directeur CP-Net, ac.d.zwart@cp-net.nl.  

 

Als je iemand kent die geschikt is voor deze functie, dan horen we dat ook graag.  

 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Anne-Christien de 

Zwart, directeur CP-Net, ac.d.zwart@cp-net.nl, 0644888449. 
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