
 
 

 
Kwaliteitsbureau nvab zoekt projectleider richtlijnontwikkeling 

 
Bezig zijn met de kwaliteit van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde? Dat kan bij het Kwaliteitsbureau van de 
NVAB, dat kennis en inhoudelijke ontwikkelingen beschikbaar maakt voor bedrijfsartsen, o.a. in de vorm 
van evidence-based richtlijnen. Kwaliteitsbureau NVAB heeft een vacature voor:  
 

Projectleider richtlijnontwikkeling (0,6 fte) 
 
In deze functie houdt u zich bezig met richtlijnontwikkeling voor bedrijfsartsen, en de inbreng van de 
factor arbeid in richtlijnen en standaarden van andere zorgverleners. U regisseert en bewaakt het proces 
van richtlijnontwikkeling en levert ook zelf een inhoudelijke bijdrage aan de richtlijnontwikkeling, zoals 
het uitvoeren van literatuuronderzoek en het opstellen van de richtlijntekst. U bent kortom “de spin in 
het web” bij de richtlijnontwikkeling. 
 
Wij vragen  
• affiniteit en aantoonbare ervaring met evidence-based medicine, richtlijnontwikkeling, 

kwaliteitsbeleid en (wetenschappelijk) onderzoek, en sterk in samenwerken en het onderhouden van 
contacten  

• uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden 
• werkervaring binnen het domein van arbeid en gezondheid is een pré 
• beschikbaarheid op korte termijn 
 
Wij bieden 
• een aanstelling voor 24 uur per week voor de periode van 1 jaar; bij goed functioneren en 

beschikbaarheid van financiële middelen voor richtlijnontwikkeling is er uitzicht op een vast 
dienstverband 

• een uitdagende en afwisselende functie waarbij u direct betrokken bent bij de ontwikkeling van het 
kwaliteitsbeleid voor bedrijfsartsen en andere professionals en werkzaam bent in een interessant 
netwerk  

• een prettige informele werksfeer in een klein team van enthousiaste collega’s 
• een marktconform salaris  
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Carel Hulshof, coördinator richtlijnen NVAB 
of dr. Kees van Vliet , directeur NVAB, telefoon 030 2040620. 
 
Uw sollicitatiebrief met CV zien wij graag vóór 17 augustus 2018 per e-mail tegemoet. 
U kunt die sturen naar Kees van Vliet, directeur NVAB, via nvab@nvab-online.nl. 
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