
 

Vacatures 
 

De Zorg Zaken Groep is een juridisch adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in de juridische 

ondersteuning van zorgaanbieders. Dit betekent dat we de juridische kennispartner zijn op het 

gebied van het gezondheidsrecht en op de bedrijfsvoering. We ondersteunen aanbieders praktisch, 

de juridische complexiteit maken we inzichtelijk en toepasbaar en waar nodig nemen we zaken 

helemaal over van de zorgaanbieder. Dit alles onder het motto: “u de zorg, wij de zaken”. 

Naast de ondersteuning van zorgaanbieders brengen wij onze kennis over door middel van 

publicaties, workshops en opleidingen. Deze activiteiten zijn we voornemens verder uit te breiden.  

Onze bedrijfsfilosofie is erop gericht dat we langdurige relaties willen met onze klanten.  

Dit doen we door: 

- Uitstekend werk te leveren; 

- Kennispartner te zijn van onze klant; 

- Denken in oplossingen, ons verplaatsen in de klant; 

- Afspraak is afspraak. 

Uitgangspunt is dat de klant vrij is om te kiezen, maar door de goede ervaringen met onze juristen, 

steeds weer bij ons terugkomt. 

Dat deze werkwijze wordt gewaardeerd merken we door de toename van klanten, dossiers en 

opleidingen en workshops. Ook onze gewaardeerde samenwerking met Branchevereniging 

Kleinschalige Zorg vermelden wij hier.  

Op ons kantoor in Enschede zijn drie juristen werkzaam, in verband met vervanging  en uitbreiding 

zijn we op zoek naar een tweetal  

Juristen (m/v), 16 - 24 uur per week 

Taken 
De werkzaamheden liggen vooral op het terrein van de ondersteuning van onze klanten, het 

analyseren van bestaande en toekomstige wetgeving en jurisprudentie, het schrijven van publicaties, 

het mee ontwikkelen van workshops en opleidingen.  

Tot de taken van de jurist behoren onder andere: 

• Zelfstandig adviseren van de klanten van de Zorg Zaken Groep op juridisch vlak; 

• Analyseren van juridische vraagstukken; 

• Bijdragen aan de opleidingen die we geven; 

• Redigeren van documenten en publicaties; 

• Bijhouden van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie; 

• Incidenteel voeren van procedures. 



 

Profiel 
De kandidaat die we zoeken: 

• Heeft een afgeronde studie rechten, bij voorkeur in een privaat-/gezondheidsrechtelijke 

richting; 

• Academisch niveau of HBO niveau met relevante werkervaring; 

• Is snel van begrip en zelfstandig; 

• Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk, maar is ook in staat onder tijdsdruk te 

presteren; 

• Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• Is in staat complexe juridische materie in begrijpelijke taal over te brengen; 

• Is flexibel, leergierig, klantgericht en oplossingsgericht. 

 

Ben je geïnteresseerd in een veelzijdige functie op ons bureau als jurist mail dan je brief en CV 

uiterlijk 20 april 2019 naar w.wickering@zorgzakengroep.nl. Het betreft in eerste instantie een 

tijdelijke aanstelling.  

Indien je vragen hebt verzoeken wij deze per mail (met daarin jouw telefoonnummer) te stellen, 

waarna we contact met je op zullen nemen. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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