
 
 

 

 

Secretaresse / projectondersteuner (32-36 uur) 
Programmabureau VIPP Babyconnect 

 
Ben jij een kei in het bijhouden van agenda’s,  het organiseren van bijeenkomsten en het maken van 

verslagen en memo’s? Vind jij het leuk om te zorgen dat acties en afspraken worden nagekomen? Is 

projectmatig werken voor jou gesneden koek? 

Dan hebben wij een uitdagende baan bij een leuk team voor jou! 

 

Introductie 

Stichting CareCodex  is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich in voor transparante, veilige, 

digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg, waarbij het belang van de cliënt/patiënt 

centraal staat. Wij zijn een klein dynamisch team bestaande uit vaste en tijdelijke teamleden. 

 

VIPP Babyconnect is een subsidieprogramma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie 

van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex. Het doel van VIPP Babyconnect is betere zorg voor 

moeder en kind door de juiste gegevens, op het juiste moment, bij de cliënt en de juiste 

zorgverlener. De eisen en wensen van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-

analisten/onderzoekers staan centraal. In vier eindgebruikersgroepen laten zij hun stem horen. 

Het programmabureau Babyconnect werkt aan deze uitdaging met professionals en experts die het 

verschil kunnen maken. Verbinders die anderen het succes gunnen. Strategen die met praktische 

oplossingen komen. Doeners die gemakkelijk de weg vinden in een complexe omgeving. Het 

landelijk programmabureau ondersteunt de regio’s die de subsidie hebben aangevraagd bij de 

implementatie van gegevensuitwisseling. 

Functie 
De functie is per direct beschikbaar t/m 31 december 2024. In deze functie ben je verantwoordelijk 

voor het optimaal ondersteunen en assisteren van het programmateam. Je voert secretariële, 

administratieve en organisatorische werkzaamheden uit. Zo plan je afspraken in, maak je verslagen 

en verzorg je correspondentie. Daarnaast archiveer je stukken op de juiste plek, ondersteun je bij de 

administratie van (projectmatige) activiteiten en help je bij het maken van presentaties. 

Functie eisen 
Als secretaresse / projectondersteuner: 

• beschik je over een afgeronde secretariële/passende opleiding op minimaal MBO-4 niveau; 

• heb je een aantal jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie; 



• heb je goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• heb je kennis van Office365; 

• kun je zelfstandig werken volgens richtlijnen en na uitleg; 

• toon je initiatief en ben je vindingrijk; 

• ben je betrokken en assertief; 

• ben je hulpvaardig en kun je goed luisteren; 

• ben je oplettend; 

• kun je goed samen werken. 
 

Aanbod 
We bieden een uitdagende functie voor gemiddeld 32-36 uur per week. Het betreft een functie t/m 

31 december 2024, met mogelijkheid tot uitloop. We combineren de voordelen van thuis en op 

kantoor werken, daarbij is vrijdag een vaste werkdag. Inschaling vindt plaats via de cao Ziekenhuizen, 

FWG 45. 

 

Meer informatie 
Meer informatie over de functie kun je lezen in het functieprofiel dat op te vragen is via 

info@carecodex.org. Meer informatie over VIPP Babyconnect vind je op www.babyconnect.org.  

Je kunt ook contact opnemen met Jolande Voorma (officemanager/bestuurssecretaris), telefonisch 

bereikbaar via 085-3012941. 

 

Sollicitatie 
Past deze functie bij jou? Solliciteer dan meteen door een korte motivatie en een recent cv te 

sturen naar info@carecodex.org onder vermelding van vacature secretaresse / 

projectondersteuner.  Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Gesprekken vinden plaats in de week van 7 november 2022.   
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