
 

E-health Design Stagiair 
Start op korte termijn mogelijk 

Beterschappen helpt nierpatiënten om zelf hun gezondheid te verbeteren met gezonde 
voeding en leefstijl. We ontwikkelen, promoten en organiseren online leefstijltrajecten. 

 

Missie 

Als E-health Design stagiair ontwikkel je mee aan onze online leefstijltrajecten. Je verbetert 
onze bestaande leefstijltrajecten en je ontwikkelt met ons een volledig nieuwe online cursus 
die deelnemers zelfstandig volgen. Dat vereist veel meer van het materiaal in onze online 
leeromgeving. Het moet helemaal duidelijk en ook leuk zijn, ook zonder leefstijlcoach die het 
live op Zoom vertelt. Ook onze tools moeten beter. Je schakelt email, Whatsapp en mogelijk 
nog andere kanalen zoals een PGO in om deelnemers te helpen om gemotiveerd te blijven, 
voortgang te maken, gewoontes te vormen, etc. Jij zorgt dat onze deelnemers een steeds 
betere ‘customer journey’ en ‘user experience’ hebben. Je maakt daar plannen voor en krijgt 
ze inhoudelijk en technisch voor elkaar. 
 

• Je duikt in de ervaring van nierpatiënten totdat je die echt begrijpt 

• Je duikt in relevante verwijs en intakeprocessen totdat je die echt begrijpt 

• Je ontwerpt met ons een nieuwe cursus, van curriculum tot aan de materialen 

• Je verbetert ons platform (eigenlijk een collectie platforms en tools met centraal onze 
website en online leeromgeving) zodat alles veel fijner werkt voor gebruikers 

• Je helpt ook verbeteringen maken aan onze bestaande trajecten 

• Je helpt de rest van het team met ‘design en tech support’ en algemeen ‘mee 
aanpakken’ in het team 

 

Uitkomsten 

• Nieuwe volledig online cursus gemaakt en getest met eerste deelnemers 

• Eerste verbeteringen op basis van gebruikerservaringen al doorgevoerd 

• Elementen uit de nieuwe online cursus ook toegepast in de al bestaande trajecten 

• Verbeterslag op de Gecombineerde Leefstijl Interventie voor nierpatiënten 

• Verbeterslag op de modules, set tools en proces voor Leefstijlcoaching na transplantatie 

• Een gezamenlijk opgesteld ontwerp en plan voor de stageperiode 

• Concrete plannen, demo’s en resultaten per sprint-periode van 3 weken 
 

Competenties en vaardigheden 

In deze rol ontwikkel je mee aan nog betere materialen en tools voor onze deelnemers en de 
leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten. Wij weten dat gedrag veranderen niet 
makkelijk is. Technologie is een van de grootste ‘veranderaars’ van ons gedrag. Jij weet hoe 
je die slim inzet om onze deelnemers te helpen om hun gezondheid te verbeteren. Je kunt je 
verplaatsen in de gebruiker. Je vraagt gebruikers om hun mening en ervaring. 

• UX Design – Je ontwerpt en test op academisch niveau voor gebruikerservaring 

• Basis web development – Je krijgt dingen werkend op basis van bestaande platformen 
die je slim aan elkaar koppelt, als het moet kun je iets zelf coden 

• Strakke vormgeving – Je maakt dingen die er strak uitzien en direct te begrijpen zijn 

• Schriftelijke communicatie – Je schrijft bondige en goed gestructureerde teksten 

• Vindingrijk – Je komt met ideeën, zoekt uit hoe dingen werken en krijgt ze voor elkaar 

• Organisatie – Je plant je eigen werk en stemt goed af met het team 



 

Kernwaarden Beterschappen 

• Vrijheid – In grote mate zelf bepalen hoe, waar en wanneer je werkt 

• Zorgzaamheid – Voor onze deelnemers en voor elkaar  

• Ambitie – In resultaat en kwaliteit van ons werk 

• Fire ready aim – Direct beginnen, van deelnemers en ervaring leren hoe het beter kan  

• Voorop in samenwerking – Alleen samen met partners bereiken we onze grote doelen 
 

Meer over werken bij Beterschappen 

Ben je op zoek naar een werkomgeving waarin jij persoonlijk echt verschil kunt maken 
samen met gedreven collega’s? Ben je zelf ook van gezond leven en goed eten? Wil je 
onderdeel zijn van de groeiende beweging die voeding en leefstijl inzet als medicijn? Dan ga 
je in ons team een heel goede ervaring hebben. 
 
Vanwege Corona werken we momenteel veel remote samen met dagelijkse Zoom dagstarts 
en ander overleg. Zolang we het verantwoord achten komen we 1 of 2 dagen per week naar 
ons kantoor in Utrecht. We hebben daar een grote zaal en twee kleinere kantoren om op 
veilige afstand samen te werken. 
 
Het begon met een idee, wetenschappelijk onderzoek en pilots met eerste deelnemers. Nu 
schalen we op en ontwikkelen we door samen met meerdere UMCs, verzekeraars en de 
nierpatiëntenvereniging NVN. Daar hebben we creatieve en empathische mensen voor 
nodig met verstand van gedragsverandering, voeding, gezondheid en ziekte, marketing, web 
development, medisch onderzoek en nog veel meer disciplines. We leren van elkaar en 
werken samen aan onze grote missie: Meer dan één miljoen mensen met nierschade helpen 
om hun nierfunctie te behouden en weer meer controle te krijgen over hun gezondheid. 
 

Persoonlijke ontwikkeling 

Beterschappen is een missie-gedreven stichting en ook een groeiende startup. We hebben 
grote ambities maar zijn nog klein in team en financiële middelen. Dat is niet altijd makkelijk, 
maar biedt grote voordelen voor je persoonlijke ontwikkeling. We zijn een klein team dus je 
krijgt snel veel dingen op je bordje. We zijn steeds nieuwe dingen aan het doen, dus iedere 
paar maanden werk je eigenlijk in een nieuw bedrijf met weer nieuwe verantwoordelijkheden 
en taken. We geloven in continu leren. We leren van elkaar door heel gestructureerde 
feedback en er is veel coaching en mentoring.  
 

Sollicitatie alsjeblieft per email aan info@beterschappen.nl 

mailto:info@beterschappen.nl

