
                                                                                                                                                     

Vacature 

Coördinator Crisiskaart Nederland 
 8 uur per week 

Stichting Crisiskaart NL zoekt per direct een coördinator.  
De stichting verleent het kwaliteitskeurmerk aan de landelijke crisiskaartsteunpunten. Daarnaast 
ondersteunen zij het landelijk netwerk van crisiskaartprojecten en organiseren zij de trainingen tot 
crisiskaartconsulent. Daarnaast wil de stichting een landelijke uitrol en borging van de Crisiskaart 
stimuleren in samenwerking met bestaande projecten. 
 
De Crisiskaart is een belangrijk instrument voor zelfmanagement voor cliënten. Om een vervolgstap 
te kunnen zetten naar structurele financiering en borging van de Crisiskaart  en continuïteit te bieden 
in de werkzaamheden van de stichting zijn wij op zoek naar een coördinator. 

Wat ga jij doen? 
Je gebruikt bestaande netwerken en zet zo nodig netwerken op voor draagvlak voor onze belangen 
te creëren. 
Je ondersteunt en adviseert zo nodig het bestuur van de stichting 
Je informeert onze stakeholders over het beleid en de positie van de Crisiskaart. 
Je beïnvloedt stakeholders om concrete resultaten te bereiken, die van belang zijn voor structurele 
financiering van de Crisiskaart. 
Je adviseert Crisiskaart steunpunt projecten over de juiste aanpak en voorziet hen met de juiste 
informatie.   
Je werkt nauw samen met de bestaande landelijke project van het UMC. 
Je hebt ook contact met andere relevante spelers in het veld. Denk aan zorgverzekeraars, VNG, GGZ 
NL, ZN etc. 
Je coördineert de landelijke overleggen van de bestaande crisiskaartsteunpunten.  
Je coördineert de trainingen voor crisiskaartconsulenten in overleg met de trainers. 
Zorgt voor kwaliteitstoetsingen bij Crisiskaart projecten. 

Wie zoeken wij? 
Je bent een HBO-er WO-er; 
Je bent bekend met de Crisiskaart; 
Je bent bekend met de dynamiek van een belangenbehartigingsorganisatie; 
Je hebt een hands-on mentaliteit, bent praktisch ingesteld; 
Je bent bekend met Social media (twitter, Facebook, LinkedIn) 
Je kunt snel schakelen, hoofd en bijzaken onderscheiden. 
 
Wie ben jij? 
Je bent een enthousiaste persoonlijkheid, integer en betrokken; 
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
Je bent flexibel, proactief, en denkt mee waar je kan; 
Je werkt nauwkeurig, doel-, resultaat- en kwaliteitsgericht; 
Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
 



                                                                                                                                                     
 
 
Je hebt een analytisch denkvermogen, kunt plannen en organiseren en omgaan met tijdsdruk; 
Je hebt het vermogen om een strategische visie te ontwikkelen en hebt een goed inzicht in 
besluitvormingsprocessen; 
Je bent besluitvaardig en hebt overtuigingskracht. 
 
Het betreft een functie voor 8 uur per week. De aanstelling is voor 12 maanden met wellicht 
mogelijkheid tot verlenging. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
We bieden een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGz schaal 55. De 

salarisinschaling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie, afhankelijk van opleiding 

en ervaring. Daarnaast kent de CAO GGZ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 
Interesse of voor meer informatie: 

Stichting Crisiskaart Nederland 

Petra van Buren, telefoon 06-38304230 

Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV voor 22 okt a.s. naar: 

Email: stichting@crisiskaartnederland.nl 

 

Voor meer informatie over de Crisiskaart bezoek onze website  

www.crisiskaart.nl 
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