
 

Juridisch adviseur 

Bedrijf: Landelijke Faciliteit CVP in de Wzd 

Standplaats: Landelijk 

 
Stichting de Landelijke Faciliteit CVP in de Wzd. 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er meerdere aanbieders zijn die het vertrouwenswerk 
CVP op grond van o.g.v. de Wet zorg en dwang aanbieden. 
Om de kwaliteit van de CVP te ondersteunen en te monitoren is er de Landelijke 
Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) die taken heeft gericht op de borging 
van de kwaliteit, de continuïteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het 
vertrouwenswerk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de 
zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis. 
Elke cliënt heeft op grond van de Wzd immers toegang tot een deskundige CVP.De 
Landelijke Faciliteit CVP maakt het mogelijk om een vergelijkbare kwaliteit te 
garanderen. 

De taken van de Landelijke Faciliteit CVP zijn o.a. de kwaliteitstoetsing van de 
professionele standaard van de CVP zoals die door het Kwaliteitskader en het 
inkoopkader zijn vastgesteld. 

Functieomschrijving 
Vind je het leuk om als Juridisch adviseur aan de slag te gaan, lees dan snel verder voor 
deze tijdelijke functie voor 4 uur per week voor ruim 9 maanden. 
 
Wij zoeken in een Jurist op projectbasis: een proactieve, scherpzinnige en leergierige 
medewerker die van aanpakken weet en verantwoordelijkheid neemt. Je gaat resultaat- 
en oplossingsgericht te werk. Je bent vasthoudend en kunt snel schakelen tussen 
dossiers en prioriteiten stellen. Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en hebt analytisch 
denkvermogen 
 
Taken als Juridisch adviseur: 

• Monitoren van de juridische ontwikkelingen binnen de Wzd. 
• Vertalen van de Wzd naar heldere uniforme richtlijnen voor de CVP Wzd. 
• Beantwoorden van algemene juridische vragen rondom knelpunten. 
• Volgen jurisprudentie rondom Wzd.  
• Overleg juristen verbonden aan CVP aanbieders 

 



 

 Jij bent ; 
• Je bent juridisch geschoold in gezondheidsrecht. 
• Je bent communicatief vaardig en draait je hand niet om voor een 

professioneel gesprek. Zowel in woord als geschrift kom jij het Nederlands 
goed uit de voeten! 

• Een goed ontwikkeld gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke 
ontwikkelingen en verhoudingen. 

• Je weet wetteksten te vertalen naar de praktijk. 
• Je hebt bij juridische ervaring op gedaan binnen de gezondheidszorg en met 

name ben jij die specialist in de Wzd. 
• Je beschikt over minimaal 5 jaar recente en relevante werkervaring op het 

gebied van juridische advisering in de gezondheidszorg met name in de zorg 
voor VG en PG. 

 
Uiteraard staat deze vacature open tot 1 april 2020 voor iedereen die zich hierin herkent. 
 
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de sollicitatieprocedure 
bel met Annemarie -Timp Hofmans  annemarie@stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl 


