
 

 

 

Profiel- en taakomschrijving beleidsmedewerker KAMG 

De beleidsmedewerker KAMG: 

- heeft affiniteit met sociale geneeskunde 
- heeft belangstelling voor de public health en is in staat daarvoor concrete standpunten, 

reacties en beleidsvoorstellen te ontwikkelen 
- heeft naast de volksgezondheid een bredere interesse in aanpalende beleidsterreinen, 

waaronder milieu, arbeid, welzijn, onderwijs, etc.  
- heeft belangstelling voor/is deskundig op het gebied van professionele ontwikkeling van 

professionals;  artsen/sociaal geneeskundigen in het bijzonder (denk hierbij aan de medische 
vervolgopleiding, deskundigheidsbevordering, bij- en nascholing, ) 

- heeft ervaring met kwaliteitszorg/kwaliteitsverbetering in relatie opleidingen en erkenningen 
- kan gevraagd en ongevraagd adviseren over de ontwikkeling, vernieuwing en kwaliteit van 

opleiding en onderwijs (schriftelijk en mondeling) 
- is gericht op samenwerking en verbinding van professionals 
- is tegelijkertijd zelfstandig en initiatiefrijk 
- heeft oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen  
- kan makkelijk contacten leggen en onderhouden met uiteenlopende functionarissen van 

overheid, zorg, beroeps- en wetenschappelijke verenigingen, brancheorganisatie. 
- participeert namens de KAMG in uiteenlopende project- en werkgroepen 
- kan projectvoorstellen opstellen en is in staat projectmatig te werken. 
- heeft een universitair denk- en werkniveau, waarbij wij denken aan een afgeronde opleiding 

arts M&G, gezondheidswetenschappen of onderwijskunde. 
 

Kortom de KAMG zoekt:  

ð een stevige, enthousiaste en betrokken beleidsadviseur die van ontwikkeling, vernieuwing en 
ongebaande wegen houdt én tegelijkertijd oog heeft voor belangen, relaties en haalbaarheid 
van initiatieven 

ð een professional die uitdaging ziet in het adviseren en ondersteunen van de KAMG op het 
grensvlak van public health (de inhoud) en de ontwikkeling van professionals (opleiding, 
registratie en onderwijs) 

ð een prettige collega die zich thuis voelt bij een landelijke beroeps- en wetenschappelijke 
vereniging van en voor professionals. 

 

Binnen en voor de KAMG: 

- ondersteunt de beleidsmedewerker de voorzitter, het dagelijks bestuur en bestuurlijke 
commissies 

- werkt de beleidsmedewerker nauw samen met directeur, communicatiemedewerker, 
projectmedewerkers en bureaumedewerkers van de KAMG én van de aangesloten 
verenigingen 

- wordt de beleidsmedewerker functioneel aangestuurd door directeur 
- is de beleidsmedewerker 2,5 dagen per week beschikbaar 



 

 

 
Takenpakket 
- bijdrage leveren aan en in samenwerking met secretaris voorbereiden bestuursvergaderingen 

KAMG 
- adviseren en ondersteunen Bestuurscommissie opleidingen (bij implementatie opleidingsplan) 
- adviseren en ondersteunen van het Concilium van praktijkopleiders 
- adviseren en ondersteunen Congrescommissie 
- inhoudelijke bijdrage leveren aan website, nieuwsbrieven en jaarverslag 
- deelname Coördinatieteam Koers; uitwerking Kwaliteitskader 
- reactie voorbereiden op beleidsvoorstellen, standpunten en position papers vanuit de KNMG 
- reactie voorbereiden op beleidsvoorstellen van brancheorganisaties 
- adviseren over nieuwe en gewijzigde Kaderbesluiten en regelingen CGS 
- bijdragen aan implementatie/vertaling van nieuwe en gewijzigde regelgeving voor artsen M&G 
- eerste aanspreekpunt voor de RGS 
- complexe vragen van (individuele) leden beantwoorden 
- verbinding leggen tussen wetenschappelijke vereniging en KAMG 
- adviseren en ondersteunen KAMG-brede scholing  
- deelname aan groot hoofdenoverleg sociale geneeskunde 
- projectvoorstellen doen en projectplannen opstellen 
- KAMG vertegenwoordigen in (ambtelijke) werkgroepen van VWS, RIVM, etc. 

 
 
 

 


