Dux International is voor haar opdrachtgever, Stichting “PROSA” (voorlopige naam), op zoek
naar een:

Directeur

De organisatie:
Per jaar ondergaan alleen al in de Nederlandse gezondheidzorg tienduizenden kinderen
handelingen die pijnlijk zijn en/of angst oproepen. Deze pijnlijke en angstige ervaringen
hebben niet alleen een nadelig effect op het welbevinden en het genezingsproces van het
kind op het moment zelf maar kunnen ook op lange termijn, zelfs tot op volwassen leeftijd,
nadelige gevolgen hebben voor het omgaan met pijn en stress.
Er bestaat een groot aantal strategieën (medicamenteus en niet-medicamenteus) die deze
pijn en angst kunnen voorkomen of sterk verminderen. Deze strategieën worden echter nog
onvoldoende systematisch en geïntegreerd toegepast ten gevolge van onvoldoende
bewustzijn van de problematiek en onvoldoende kennis en vaardigheden van angst- en pijn
reducerende strategieën bij zorgprofessionals.
Een aantal artsen zijn daarom de afgelopen jaren zichzelf en een aantal verpleegkundigen
gaan opleiden in het verminderen van stress en pijn bij kinderen die een of meerdere
behandelingen moeten ondergaan. Gezien de zeer positieve resultaten is er besloten om
Stichting “PROSA” (Procedurele Sedatie en Analgesie bij Kinderen) op te richten zodat het
opleiden van zorgprofessionals op dit gebied op veel grotere schaal (ook internationaal) kan
gaan plaatsvinden en er meer onderzoek kan worden gedaan. Stichting Charlie Braveheart
verzorgt de fondsenwerving en financiële ondersteuning voor Stichting PROSA.

Doel en missie van de stichting:
De op te richten stichting stelt zich tot doel:
• Het bevorderen van het zo angst- en pijnvrij mogelijk maken van preventieve,
diagnostische en curatieve handelingen bij kinderen in de Europese gezondheidzorg
in het algemeen en de Nederlandse gezondheidzorg in het bijzonder.
• De stichting wil haar doel bereiken door het ontwikkelen, organiseren en geven van
onderwijs aan alle zorgprofessionals, die met kinderen werken, zoals artsen,
verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en psychologen.
• Ook wil de stichting wetenschappelijk onderzoek faciliteren op het terrein van angst
en pijn reductie bij kinderen.
• Ten slotte beoogt de stichting actief bij te dragen aan het veranderen van de
dagelijkse zorg voor kinderen door actief in te zetten op een succesvolle
implementatie van de verworven kennis en kunde in de dagelijkse praktijk.
Om bovenstaande doelen te bereiken streeft de stichting naar het vormen en ondersteunen
van een lerend netwerk van zorgprofessionals die in hun eigen setting aan de slag gaan met
het implementeren van de geleerde kennis, vaardigheden en attitudes. Tegelijk wil de
stichting haar onderwijs duurzaam inbedden in de bestaande opleidingen voor toekomstige
zorgprofessionals.
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Structuur/bestuur:
De stichting heeft een bestuur en er zal een Raad van Toezicht worden samengesteld
alsmede een wetenschappelijke adviesraad. De directeur zal rechtstreeks rapporteren aan
het bestuur.

Inhoud functie:
• Organiseert cursussen (2x per jaar) voor zorgprofessionals zoals artsen en
verpleegkundigen.
• Zorgt er mede voor dat de cursisten een community gaan vormen en zelf
ambassadeurs worden van de stichting.
• Draagt zorg voor alle zakelijke aspecten van de stichting waaronder de financiën,
vergaderingen met het bestuur voorbereiden en organiseren, het ontwikkelen van de
syllabi voor de cursussen en de benodigde accreditatie hiervoor regelen.
• Contacten aangaan en onderhouden met alle relevante partijen.
• Zorgen dat de boodschap van de stichting wordt uitgedragen. Zowel via persoonlijk
contact als via diverse relevante media.
• Samenwerken met stichtingen en wetenschappelijke verenigingen die aansluiten bij
PROSA.
• Systemen kunnen opzetten, o.a. voor cursus- aanmeldingen.
• Structuur aanbrengen in de op te zetten processen.
• Ervoor zorgen dat de stichting op termijn zo onafhankelijk mogelijk wordt van niet
structurele inkomsten.

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met organiseren van cursussen en congressen
Ervaring in de gezondheidszorg en/of kennis medische wereld
Initiatiefrijk / ondernemend
Uitstekende communicatieve vaardigheden (weet te verbinden en laat deuren open
gaan)
Hands-on mentaliteit (zeker in de beginfase)
Zakelijk en financieel onderlegd; ervaring met algemene bedrijfsvoering
Ondersteunend aan bestuur (is zelf geen boegbeeld)
Sterk in schoenen staan ivm diverse belangen van diverse betrokkenen
Organisatorisch sterk
Affiniteit met het doel van de Stichting
Pre als reeds enige ervaring met onderwijs in het algemeen en moderne
onderwijstechnieken (zoals bijvoorbeeld e-learning, simulatieonderwijs) en curriculum
ontwikkeling in het bijzonder.
Ervaring met fondsenwerving
Taalvaardigheid in een of meerdere moderne talen, waaronder in ieder geval Engels.
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Wat Stichting PROSA te bieden heeft:
Werken bij Stichting PROSA biedt de mogelijkheid om organisatorisch betrokken te zijn bij
het neerzetten en door-ontwikkelen van baanbrekend onderwijs op het gebied van stress en
pijnbestrijding bij kinderen. De stichting is nog in de startfase van haar bestaan en derhalve
is er (nog) geen vaste kantoorlocatie. De werkplek is flexibel maar er dient rekening
gehouden te worden met het feit dat Maastricht de zetel is van het kenniscentrum. In eerste
instantie wordt er een contract voor een jaar aangeboden, dat bij goed functioneren wordt
omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De aanstelling is per zo snel mogelijk en het
salaris is marktconform voor deze sector en afhankelijk van kennis en ervaring.

Sollicitatie:
Heb je interesse in deze functie stuur je CV en een motivatiebrief vóór vrijdag 12 april naar
info@duxinternational.com, o.v.v.’ Directeur PROSA’, ter attentie van Marjolein Wiersum.
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