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BOUF Legal zoekt jurist zorg (fulltime) 

 

Wie zoeken we?  

BOUF Legal zoekt jurist met tot 3 – 5 jaar werkervaring op het gebied van de zorg, 

bijvoorbeeld als juridisch adviseur of consultant bij de BIG 4, zorgverzekeraar, branche- 

of beroepsorganisatie of in de advocatuur. Onder regie van onze senior counsels ga je 

diverse werkzaamheden uitvoeren waarvoor jij het ‘eigenaarschap’ draagt. Dat doe je 

met veel gedrevenheid!  

 

Wat doet BOUF Legal? 

BOUF Legal werkt voor branche- en beroepsverenigingen in de zorg, (grote) 

zorgorganisaties en organisaties in het publieke domein. Juristen, politicologen en 

bestuurskundigen werken samen aan uiteenlopende vraagstukken: van het adviseren bij 

het inkoopbeleid van een zorgverzekeraar, het vormgeven en implementeren van lobby 

strategieën richting Tweede Kamer tot het geven van governance advies aan Raden van 

Bestuur en Raden van Toezicht in de zorg. Dat vraagt om een open blik, natuurlijke 

nieuwsgierigheid en een voorliefde voor de juridische actualiteit en politiek.  

 

Werkgebied 

Jouw werkgebied binnen het juridisch zorglandschap zal zeer divers zijn. Denk aan: 

• wet- en regelgeving op het gebied van sturing en financiering van de zorg (Zvw, 

Wlz, Wmo 2015) 

• rechtspersonenrecht (o.m. statuten voorbereiden en reglementen opstellen, 

samenwerkingsovereenkomsten concipiëren) 

• wet- en regelgeving ten aanzien van de organisatie en inrichting van de zorg 

(Wkkgz, Wgbo, Wet BIG) 

• allesoverstijgende thematiek zoals privacyrecht (AVG) en governance 

(Governancecode zorg 2017). 

Het accent van de werkzaamheden zal dus steeds een andere zijn, dit vraagt om een 

groot interessegebied en flexibiliteit aan jouw kant.  

 

Wat breng je ons?  

• Stevig VWO niveau 

• Academisch denk- en werkniveau (Master Nederlands recht of Master 

Gezondheidsrecht) met bovengemiddelde cijfers 

• Aantoonbare juridische kennis en werkervaring 

• Aantoonbare ervaring en competenties op het gebied van beleidsadvisering 

• Gevoel voor verhoudingen  

• Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 
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• Generalistische vaardigheden op een specialistisch werkgebied 

• Het vermogen om snel en kernachtig te analyseren (hoofd- van bijzaken 

onderscheiden) 

• Het vermogen om te ‘schakelen’ op meerdere dossiers tegelijkertijd 

• Een proactieve werkhouding (geen 9 tot 5 mentaliteit) 

• Kunnen presteren onder tijdsdruk  

• Acquisitievaardigheden en gevoel voor commercie 

• Zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

 

Wat is een pre? 

• Een tweede Master of Minor Bestuurskunde/Bestuur & organisatie wetenschappen  

• Aantoonbare affiniteit met de issues en de uitdagingen die in de zorgsector spelen 

 

Wat bieden we 

• Een marktconform salaris + arbeidsvoorwaarden  

• Mogelijkheden voor opleidingen en nascholingen 

• Een leuk en dynamisch team 

• Een fris en eigenzinnig bedrijf, technologisch innovatief: de werkprocessen zijn op 

orde met  gebruikmaking van kunstmatige intelligentie. 

• Een fijne werkplek in het hartje van Zeist waar vitaliteit wordt gestimuleerd en 

gefaciliteerd. Zo bestaat er de mogelijkheid om op kantoor te sporten, douchen en te 

koken.  

 

Hoe selecteren we? 

Bereid je voor op een zorgvuldig selectieproces. 

1. We starten met een kennismakingsgesprek.  

2. Is er een match? Dan ontvang je een link voor een online assessment gericht op 

jouw capaciteiten, ontwikkelingsmogelijkheden en drijfveren. 

3. Daarna word je uitgenodigd voor het bespreken van de assessment resultaten en 

werk je aan een casus uit onze adviespraktijk.  

4. Is er opnieuw een match? Dan word je uitgenodigd voor een 

arbeidsvoorwaardengesprek.  

Heb je bravoure en ben je bereid om te investeren in zowel je eigen talenten als de 

verdere ontwikkeling van BOUF Legal? Stuur dan jouw CV, motivatiebrief en (eventuele) 

stageverklaringen naar office@bouflegal.nl o.v.v. vacature medior jurist zorg, t.a.v. van 

mr. Danielle Kikken, Directie/Hoofd Juridisch Zaken. 

  

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Danielle Kikken, te bereiken op  

06-16175789. 
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