
Stel een vraag over de vacature! 071-5140130

3e jaar Bc of WO
student

Bij Sleutelnet hebben we
een enthousiast en jong
team met professionele

spirit en aanpak.

WIE ZIJN WIJ?

Sleutelnet is het samenwerkingsverband van
de zorgpartijen in de regio Zuid-Holland
Noord op het gebied van digitale
samenwerking. Door informatiestromen te
digitaliseren en optimaliseren, zorgen wij
ervoor dat patiëntgegevens sneller, veiliger,
vollediger en met minder inspanningen bij de
juiste zorgverlener terecht komen. Daarnaast
helpen wij onze zorgaanbieders met de
invoering van e-health. We hebben te maken
met zorgprofessionals, zorgconsumenten,
zorgmanagers, ICT-afdelingen, ICT-
leveranciers en ook met andere regionale én
landelijke partijen. Wij bouwen zelf geen
software of hardware, wij brengen mensen
bij elkaar en zoeken samen met hen de best
passende digitale samenwerking. 

Jong en ambitieus bedrijf op het gebied van digitale 
samenwerking in de zorg zoekt een stagiair(e)!

Vacature stagiair(e) bij Sleutelnet

2 minuten lopen
vanaf Leiden CS

28 - 36 uur per week
5-6 maanden

 
 

ONZE CULTUUR

Ons team stelt
een vijftal
kernwaarden
centraal in het
werk. Het is dan
ook belangrijk
dat jij je hier in
kan vinden.

Naast héle goede dienstverlening, vinden wij het
belangrijk dat we plezier kunnen maken met elkaar.
Wij gaan geregeld borrelen, bootje varen of gezellig
samen eten. Sta jij binnenkort met ons aan de
buitenbar? 

Hoe kunnen wij zo'n kneiterhoge kwaliteit leveren?
Omdat wij plezier beleven in ons werk!

S A M E N
C R E Ë R E N  W I J

D E  Z O R G
V A N  D E  T O E K O M S T
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Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld



Je wordt uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek. 

Stel een vraag over de vacature! 071-5140130

 
 

WHAT'S IN IT FOR YOU?

WAT GA JE DOEN?

een relevante en intrigerende
(afstudeer)opdracht

veel aandacht en ruimte voor de
ontwikkeling van persoonlijke en
professionele vaardigheden

praktijkervaring en kennis over digitale
samenwerking in de zorg

een vaste begeleider voor je inhoudelijke
opdracht en persoonlijke ontwikkeling 

een stagevergoeding van 400 euro per
maand op basis van 36 uur

kantoor in het hartje van Leiden en
middelen om thuis te kunnen werken

Meer informatie over onze projecten vind je op: www.sleutelnet.nl/projecten. Projecten zijn niet onze enige
activiteit, kijk voor meer informatie over onze organisatie, diensten en platforms op www.sleutelnet.nl. Ben jij
geïnteresseerd in één van de onderwerpen en voel jij je geroepen om hieraan bij te dragen? Of wil je meer
informatie? Neem dan contact met ons op!

 

Jij bent een pro-actieve student met affiniteit
met zorg en digitale ontwikkelingen en je wilt
het meest uit je stage halen door tenminste 3,5
dag per week stage te lopen (gedurende ± 5-6
maanden). Je bent leergierig en wilt ervaring
opdoen met verschillende werkzaamheden. We
verwachten van jou een initiatiefrijke,
behulpzame en toegankelijke houding. Je durft
ook om hulp te vragen om het beste resultaat
te bereiken. Je bent analytisch en kunt een
analyse goed vertalen in een gedragen advies
met praktische aanbevelingen. 

       Stuur een knallende    
 ____motivatiebrief naar
info@sleutelnet.nl, waarin jij aangeeft
hoeveel uur je per week beschikbaar
bent, én een kort filmpje, waarbij je
minstens even zelf in beeld komt. Zo
krijgen wij een beeld bij wie je bent. 

IK BEN ENTHOUSIAST! HOE VERDER?

          Binnen een      
 w      week hoor je of
je ons team mag
komen versterken. Wij
staan te popelen om
jou heel hartelijk te
verwelkomen!

Vacature stagiair(e) bij Sleutelnet
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WIE BEN JIJ?

SELECTIE-

PROCEDURE

       Bij een tweede uitnodiging, geven        
w    wij jou een bescheiden
huiswerkopdracht die je mag
voorbereiden. In een tweede ontmoeting
leer je andere collega’s kennen en gaan
we meer de diepte in met wat cases op
basis van echte werkzaamheden.

Wij zoeken een stagiair(e) die een werk- en/of onderzoeksstage gaat doet m.b.t. één van de onderwerpen
die worden behandeld tijdens onze projecten en verkenningen.  Met jouw bijdrage kunnen zorgverleners
straks beter, makkelijker en veiliger informatie met elkaar uitwisselen en krijgen burgers steeds meer
inzage in hun eigen zorggegevens.

Daarnaast werk je mee met andere zaken, zoals andere projecten of diensten en het runnen van het
kantoor, waarmee je kennis en kunde opbouwt op allerlei vlakken. Deze combinatie levert een win-win
situatie op, waarin jij het meeste uit je stage haalt en jij voor ons een waardevolle bijdrage levert. Daarbij
is er veel ruimte om samen te investeren in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wil je hier
meer over weten? De laatste student (Danique van der Molen) die stage liep bij Sleutelnet, werkt hier nog
steeds en kan je benaderen via onze contactgegevens!

http://www.sleutelnet.nl/projecten
http://www.sleutelnet.n/

