
  

  

 
 

Je wilt deel uitmaken van een organisatie die aantoonbaar de beste behandeling biedt aan Volwassenen, 

Kinderen en Jeugdigen. Je houdt ervan om complexe problemen eenvoudig te maken, focus te creëren. 

En zo boek je resultaat. Toch wil je meer: jezelf verder ontwikkelen en meer verantwoordelijkheid 

nemen.  Je bent toe aan een volgende stap in jouw carrière.  

Dat kan! Bij Max Ernst GGZ word je betrokken en uitgedaagd om steeds weer het beste in jezelf naar 

boven te halen. Wat wij doen, doen we met passie en focus. Dat doen we al jaren en iedere keer halen 

we de beste behandelresultaten van Nederland. Zo zijn we bijvoorbeeld de beste zorgaanbieder van 

Depressiebehandeling.  
 

Ter versterking van onze staf zoeken wij naar een: 

 

Beleidsmedewerker 

Zorg & Innovatie 
circa 32 uur 

 

Wat je doet 

Je houdt de ontwikkelingen in de GGZ nauwgezet in de gaten en vertaalt deze naar beleid. Dit doe je 

vanuit een pragmatische insteek en met de drive om onderscheidend te zijn naar het aanbod van andere 

aanbieders in onze markt. Naast beleidsontwikkeling werk je mee aan de vernieuwing van ons 

behandelaanbod en lever je een bijdrage in de totstandkoming van offertes aan onze zorgverzekeraars 

en gemeenten. 

 

Je adviseert de directie over de meest effectieve en efficiënte inrichting van onze primaire processen en 

bent daarnaast ook vraagbaak wanneer hulpverleners vragen hebben over ons behandelaanbod. 

Wanneer het aankomt op implementatie van vernieuwing ben jij degene die deze coördineert of uitvoert. 

 

Wat wij vragen 

Wij zoeken iemand die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in de GGZ en als doel heeft om de 

GGZ beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk te houden voor een kwetsbare doelgroep. Je spreekt de 

taal van de behandelaar maar bent ook in staat om vanuit een rationele houding ingegeven door 

regelgeving, contractvoorwaarden en organisatiedoelen tot een oordeel  en advies te komen. Je bent in 

staat om beleidsvoornemens te verwoorden in protocollen en werkinstructies.   

 

Voor deze veelzijdige functie zoeken wij zoeken naar een kandidaat die ervaring heeft opgedaan in het 

werken als psycholoog en geïnteresseerd is om op een andere manier dan behandelen zijn bijdrage te 

leveren. Een combinatie met de functie als psycholoog behoort zeker tot de mogelijkheden. Een vlotte 

pen, cijfermatig inzicht en uitstekende communicatieve vaardigheden zijn voor ons een vereiste. 

 

Wat wij bieden 

Een veelzijdige baan! Wij zien graag dat jij jezelf blijft ontwikkelen. Bij het bepalen van jouw carrière pad 

stellen we vast hoe we daar gezamenlijk in optrekken. In overleg bepalen we je werkritme waarbij we 

flexibel kunnen zijn in werktijden en werkdagen. Uiteraard mag je rekenen op een goed salaris volgens 

FWG 60, een FPZW pensioen en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, dit alles conform CAO GGZ.  

 
Reageren? 

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie en CV zo snel 

mogelijk naar solliciteren@max-ernst.nl. Uiteraard kan je ook voor het volledige functieprofiel of voor 

meer informatie bellen met Milka van Est, plaatsvervangend directeur Patiëntenzorg,  telefoon 088 – 270 

1220. 
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