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Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

zoekt twee senior adviseurs 
Met achtergrond in economie of (biomedische) ethiek 
Vacaturenummer RVS 
Sluitingsdatum 8 januari 2020 

 
 

Vergrijzing, druk op de arbeidsmarkt, financiering van zorg, grenzen aan 
genezen en verbeteren en een veranderende leefomgeving; het zijn 
bewegingen die onze samenleving de komende jaren uitdagen en vormen. 
Over de grenzen van bestaande domeinen en disciplines heen. De Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) zoekt twee senior adviseurs om ons 
adviesteam te versterken en bij te dragen aan een duurzame inrichting van de 
volksgezondheid en samenleving in Nederland. 

 
De & is ons symbool. Het symbool van onlosmakelijke verbondenheid tussen 
de beide aspecten van ons werkterrein Volksgezondheid & Samenleving. Het 
& symbool vormt de kern van onze missie en staat voor het besef dat 
ontwikkelingen in onze samenleving betekenis hebben op onze individuele en 
collectieve gezondheid. Als senior adviseur sta jij aan het stuur van 
adviestrajecten over volksgezondheid & samenleving. Je zet de lijnen van de 
trajecten uit, organiseert bijeenkomsten en schrijft de adviesteksten. 
Uiteraard ben je een kei in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. 
Je zorgt ervoor dat adviezen aansluiten bij wetenschap, beleid en praktijk. Je 
bent hierin diplomatiek en hebt het lef om een onafhankelijk oordeel te 
vormen en uit te dragen. Je bent analytisch, creatief, flexibel, overtuigend en 
planmatig. 

 
Je werkt in het krachtenveld van politiek, bestuur, overheid en zorg. Je hebt 
een passie voor de adviesthema’s die de RVS oppakt en hebt een goede neus 
voor ontwikkelingen die aan deze onderwerpen raken. Onze werkagenda 
voor de periode 2020-2024 is vormgegeven rond vijf maatschappelijke 
opgaven: 
1. Verschillen in de samenleving 
2. Een gezonde en sociale leefomgeving 
3. Grenzen aan genezen en verbeteren 
4. Zorgen in een krappe arbeidsmarkt 
5. Schurende stelsels. 

 
Binnen deze opgaven formuleren we concrete adviestrajecten, die we gevraagd 
of ongevraagd oppakken. Door een nieuw perspectief in te brengen en door te 
verdiepen, te verbreden en te verbinden. Op deze manier willen we een bijdrage 
leveren aan de vraag hoe deze maatschappelijke opgaven door politiek, beleid 
en praktijk in beweging zijn te brengen. Jouw taken en verantwoordelijkheden 
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zijn onder meer: 

 
 opzetten, uitvoeren en leiden van (advies)trajecten; 
 schrijven van adviezen en essays en organiseren van expert- en 

netwerkbijeenkomsten; 

 in overleg met raadsleden ontwikkelen en realiseren van adviezen; 
 opbouwen en onderhouden van een breed en relevant kennisnetwerk in 

beleid, zorg, maatschappij en onderzoek; 
 signaleren van en actief meedenken over relevante ontwikkelingen 

en thema’s die de raad kan initiëren. 

 
We zoeken twee senior adviseurs: 
 
Eén adviseur met een financieel-economische achtergrond die vooral 
werkzaam zal zijn op het terrein van schurende stelsels. Affiniteit met en 
kennis van de organisatie, structuur en bekostiging van zorg en 
maatschappelijke ondersteuning is daarvoor gewenst.  
 
Eén adviseur met een achtergrond in (biomedische) ethiek, die scherp is op de 
morele dimensie van voornoemde thema’s, en daarnaast ook zal werken aan 
projecten voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Het CEG 
signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
ethiek, gezondheid en beleid. Het CEG is een samenwerkingsverband tussen 
de RVS en de Gezondheidsraad (https://www.ceg.nl/).  
 
Als senior adviseur fungeer je vaak als projectleider. In die rol draag je de 
procesmatige verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van adviezen en 
andere producten. In je voorbereidende rol verricht je (literatuur)onderzoek 
en spreek je in de praktijk met experts, stakeholders, zorgverleners en 
burgers. De boodschap die daaruit voortkomt, weet je helder te formuleren. 

 
Functie-eisen 

 Je denkt en werkt op wo-niveau (financiële economie of biomedische ethiek). 
 Je bent een analytische denker. 
 Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in onderzoek, de zorg of het 

maatschappelijke domein. 

 Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider. 
 Je bent een teamspeler. 
 Je neemt initiatieven en werkt resultaatgericht. 
 Je maakt je nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen. 
 Je zorgt ervoor dat verschillende invalshoeken een plaats krijgen in de adviestrajecten,  

je werkt nauw samen met raadsleden, denkt onafhankelijk en geeft ook je eigen oordeel. 
 Je legt gemakkelijk contacten, communiceert vlot en overtuigend en hebt uitstekende schrijfvaardigheden. 
 Je weet wat het inhoudt om te opereren in een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

 
 Salarisniveau schaal 11 of schaal 12 
 Maandsalaris min. € 3.192 – max. € 5.559 (bruto) 
 Contractduur 1 jaar met uitzicht op vaste aanstelling 
 Minimaal aantal uren per week 32 
 Maximaal aantal uren per week 36 

 
Overige arbeidsvoorwaarden 
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Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de 
zogenaamde dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en 
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire 
arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder 
voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding 
woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen. 

 
Bijzonderheden 

 
 Stuur je sollicitatie digitaal, uiterlijk woensdag 8 januari naar nl.buijs@raadrvs.nl 

onder vermelding van Vacature Adviseur RVS (economie of ethiek). 
 Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Stannie Driessen, 

directeur/algemeen secretaris, 06-22810107 of s.driessen@raadrvs.nl.  
 Ben je aangewezen als verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een 

kopie van de aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie. 
 De procedure bestaat uit een cv-selectie en twee gespreksronden. Wij willen de 

procedure binnen zes weken na sluiting van de sollicitatietermijn afronden. 
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