
 

 

TOPGGz zoekt een:  

Beleidsmedewerker (32-36 uur per week)   

Zoek jij een interessante baan bij een kleinschalige organisatie in de geestelijke 

gezondheidszorg met focus op wat er in de sector goed gaat? En ben jij die enthousiaste en 

gedreven professional die graag een inhoudelijke bijdrage levert aan het verbeteren van de ggz? 

Dan zoeken wij jou!  

Waar ga je werken?   

De Stichting Topklinische GGz kent het TOPGGz-keurmerk toe aan afdelingen die voldoen aan strenge 

criteria voor hoogspecialistische ggz in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatie en 

kennisverspreiding. Afdelingen met het TOPGGz-keurmerk bieden patiënten met ernstige en complexe 

problemen een perspectief op herstel (d.m.v. een second opinion of een innovatief behandelaanbod).   

Kern van de activiteiten van de stichting is het verzorgen van een professioneel certificeringsproces. 

Daarnaast presenteren we relevante informatie over de TOPGGz-afdelingen. En we ondersteunen de 

afdelingen bij het versterken van hun positionering in de ggz, zodat patiënten, naasten en verwijzers 

hier optimaal gebruik van kunnen maken. We helpen afdelingen ook bij het inzichtelijk maken van 

resultaten en effecten.   

Op dit moment zijn er 47 TOPGGz-afdelingen en er is veel draagvlak voor het initiatief. We merken dat 

aan het groeiende aantal afdelingen die het keurmerk wil verwerven en de steeds sterkere 

samenwerking met patiënten- en beroepsverenigingen, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars en 

overheid.   

De stichting bestaat 12 jaar en is een netwerkorganisaties met diverse commissies en een bureau. Het 

bureau heeft 6 medewerkers en is een goed functionerend en team. Professionaliteit, enthousiasme, 

gedrevenheid en klantvriendelijkheid kenmerken onze attitude.   

In deze tijd van grote uitdagingen in de ggz, bieden we met TOPGGz iets positiefs dat aansluit bij 

ambitie, het verbeteren van de zorg en bij trots op het veld!  

Hoe ziet jouw rol als beleidsmedewerker eruit?  

Je vervult de rol van beleidsmedewerker. Deze bestaat uit een mix van inhoudelijke activiteiten.  

Je participeert in de kerntaak van de stichting, namelijk het certificeringsproces. Je bent samen met de 

secretaris van het visitatieproces en de directeur vanuit het bureau verantwoordelijk voor een 

professionele, integere en plezierige certificering en alle facetten die daarbij horen.   

Daarnaast ondersteun je de diverse gremia van de stichting - zoals het netwerk kwaliteit en 

doelmatigheid, de adviesraad, de ledenraad, het TOPconsortium (netwerk van hoogleraren) en het 

bestuur - bij het realiseren van hun doelstellingen.   

  



We werken samen met de TOPGGz-afdelingen aan een uniforme presentatie van hun aanbod op onze 

website. Tegelijkertijd ondersteunen we de afdelingen bij het beter inzichtelijk maken van hun 

resultaten en effecten. Hier lever je een belangrijke bijdrage aan.   

Komend jaar herijken we ons strategisch plan. Hier lever je zowel qua proces als qua inhoud een 

belangrijke bijdrage aan.   

We voeren geregeld analyses uit naar (onder andere) concentratie en spreiding van specialisaties, naar 

gebruikte meetinstrumenten, naar type innovaties en naar manieren van kennisdelen. Om hier de 

afdelingen én hun gebruikers (patiënten en verwijzers) beter mee van dienst te zijn.   

Tot slot; we organiseren elk jaar verschillende bijeenkomsten en activiteiten met een inhoudelijk 

karakter en presenteren TOPGGz op relevante congressen. Je denkt mee over de inhoudelijke 

profilering en vervult een actieve rol tijdens de verschillende events.   

Wat zijn jouw taken?  

Participatie in het certificeringsproces  

• Je begeleidt afdelingen bij het verwerven van het keurmerk;  

• Je voert indicatiegesprekken, je presenteert bij informatiebijeenkomsten, informeert en 

ondersteunt afdelingen en instellingen;  

• Je voert visitaties uit als ‘visitatieleider’ en participeert in de visitatiecommissie;  

• Je draagt zorg voor de inhoudelijk evaluaties van criteria en procedure.   

Beleidsondersteuning van de stichting  

• Je begeleidt inhoudelijk de commissies en netwerken van de stichting;  

• Je ondersteunt bestuur, ledenraad, adviesraad en TOPconsortium met inhoudelijke 

voorbereiding en verslaglegging;   

• Je bent contactpersoon op het gebied van kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek, beroeps- 

en patiëntenverenigingen;  

• Je denkt mee over activiteiten zoals het jaarlijkse TOPGGz-congres, bijeenkomsten en 

presenteert TOPGGz bij relevante congressen van o.a. de NVvP, VGCt etcetera.  

Wat heb jij te bieden?  

• Een relevante opleiding, bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen 

(b.v. psychologie of pedagogiek), verplegingswetenschappen, geneeskunde of organisatie & 

beleid gezondheidszorg en bij voorkeur een academisch denk/werkniveau;  

• Goed op de hoogte van de ggz, zowel inhoudelijk als op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek, innovatie, kennisverspreiding en de organisatie van de ggz;  

• 5-10 jaar werkervaring in of gerelateerd aan de ggz (als behandelaar, manager, onderzoeker of 

beleidsmedewerker);  

• Enthousiasme en gedrevenheid, je bent ondernemend en resultaatgericht;  

• Een systematische, projectmatige en accurate manier van werken;    

• Integriteit, je kunt goed omgaan met vertrouwelijke en gevoelige informatie;  

• Vaardigheden om informatie te ordenen en conflicterende opvattingen te verenigen;  



• Affiniteit en creativiteit met taal, foutloos in verslaglegging, notities en presentaties;  

• Uitstekende sociale vaardigheden;  

• Stressbestendigheid.  

Hoeveel tijd heb je nodig voor deze rol?  

Door het vertrek van de huidige medewerker zoeken we op korte termijn een nieuwe collega. Uiterlijke 

datum van indiensttreding is 1 februari 2020. Je bent gemiddeld 32-36 uur per week beschikbaar, 

bereid om bij piekdrukte extra te werken en dat op een rustiger moment te compenseren.    

Wat bieden wij jou?  

Een interessante en gevarieerde functie in een kleinschalige organisatie gericht op het verbeteren van 

de kwaliteit van de patiëntenzorg. In het team werken we samen met hart voor de zaak! Kenmerkend 

zijn korte lijnen, waarbij jouw professionele inbreng erg wordt gewaardeerd zowel door je collega’s als 

door onze afdelingen en stakeholders. En niet te vergeten; een ultiem goed bereikbare werkplek 

boven het station van Amersfoort.  

Salaris en arbeidsvoorwaarden:  

Inschaling van de functie is afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen €3.364,- en  €5.280,- (op basis 

van een 36-urige werkweek), conform de CAO GGz. Deze CAO heeft prima secundaire 

arbeidsvoorwaarden (zoals reiskostenvergoeding, een iPhone en Surface Pro). We bieden je een 

contract voor 12 maanden met de intentie om hier een vervolg aan te geven. We zijn aangesloten bij 

het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.  

Meer informatie en solliciteren?   

Aanvullende informatie over TOPGGz kun je vinden op onze website: www.topggz.nl. Wil je meer 

weten over de functie? Neem dan contact op met Ellen Mogendorff (directeur TOPGGz) via 033-

4450678 of e.mogendorff@topggz.nl. Wil je solliciteren? Stuur dan jouw gemotiveerde reactie 

voorzien van je CV vóór 30 september aanstaande naar Carola van ’t Hof (medewerker bureau en 

projecten) c.vanthof@topggz.nl.  

De eerste ronde van de sollicitatieprocedure is gepland op 7 oktober (hele dag) en 8 oktober 

(ochtend). De tweede ronde is gepland op 15 oktober in de ochtend. Indien je besluit om te 

solliciteren, verzoeken we je vriendelijk om bovengenoemde data in je agenda vrij te houden.  
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