
ANALIST / (JR) INSIGHTS CONSULTANT 
creating the bigger picture in healthcare 
  
Ben je geïnteresseerd in beleidsontwikkelingen van de overheid en daarin specifiek die over de 
gezondheidszorg? Heb je affiniteit met business insights in de farma- en/of medtech-sector en vind 
je het leuk om organisaties verder te helpen zich te ontwikkelen? Heb je het in je om actuele 
ontwikkelingen kritisch te volgen, visie te ontwikkelen en daarover te schrijven, te presenteren en 
klanten in mee te nemen? Wil je jezelf verder ontwikkelen en jouw netwerk in het zorgveld verder 
uitbreiden? Dan komen wij graag met jou in contact! 
 
Functieprofiel 
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die het team van Axon Healthcare komt 
versterken. Als analist/(jr.) insights consultant speel je een cruciale rol in het dagelijks volgen en 
vertalen en duiden van ontwikkelingen en actualiteit op vlak van gezondheidszorgbeleid en wet- & 
regelgeving. 
 
Je bent een belangrijk gezicht van onze organisatie en schakelt tussen onze klanten en onze 
diensten. Zelf analyses maken en kritisch duiden van ontwikkelingen, managementrapportages 
opstellen en schrijven van redactionele artikelen alsook het adviseren van klanten behoren tot de 
kernwerkzaamheden. Je bent in staat om zelfstandig opdrachten voor complexe dienstverlening 
vorm te geven en in te vullen. Tevens is het leiden, modereren en mede invullen van seminars en 
discussiebijeenkomsten onderdeel van je rol. 
 
Je hebt een ondernemende instelling en passend bij de omvang van de organisatie ben je van veel 
markten thuis; binnen de organisatie vervul je zowel een analytische, commerciële en coördinerende 
rol alsook een uitvoerende en adviserende rol. Daarbij staan de klanten van Axon altijd centraal. 
Uiteraard werk je in deze uitdagende rol nauw samen met een team van enthousiaste collega’s. 
 
Axon is de toonaangevende kennisleverancier in het zorglandschap 
Wij leveren onze ‘business insights’-diensten aan een brede groep stakeholders in de zorg, 
waaronder farmaceutische bedrijven, leveranciers van medische hulpmiddelen, koepels en 
zorgorganisaties. 
 
Axon Healthcare opereert op het snijvlak van kennis en data. Wij zijn een toonaangevende speler op 
het gebied van datamanagement en managementinformatie in de zorgsector in Nederland. We 
ontsluiten data, koppelen databronnen en maken de vertaalslag naar relevante stuurinformatie. We 
redigeren en filteren nieuws over de gezondheidszorg, schrijven verdiepende artikelen naar 
aanleiding van de actualiteit en presenteren en adviseren over market access- en farmaco-
economisch gerelateerde onderwerpen. We acteren op het gebied van data- en kennis-gedreven 
scenarioplanning, ontwerpen van voorspelmodellen (AI) en doorrekenen van beleid. 
 
Hierin komen onze passie voor data en analytics in combinatie met diepgaande kennis van het 
Nederlandse zorgstelsel samen. We genereren waardevolle inzichten die organisaties grip geven op 
overheidsbeleid en marktontwikkelingen. Daarmee schetsen we ‘the bigger picture’ en helpen wij 
bedrijven en organisaties succesvol te zijn in het complexe zorglandschap. 
 
Jouw vaardigheden en eigenschappen: 

• Wo werk- en denkniveau 
• Nieuwsgierig, leergierig, gezond kritisch 
• Communicatief sterk in woord en geschrift 
• Zorgvuldig en oplossingsgericht 



• Gevoel voor en affiniteit met politieke en maatschappelijke verhoudingen 
• Proactief en beschikt over hands-on mentaliteit 
• Representatie en goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 
• Aantoonbaar sterk analytisch vermogen 
• Cijfermatig inzicht 
• Klantgericht, zowel intern als extern 
• Digitale vaardigheden (MS Office) 
• In teamverband en zelfstandig kunnen werken 
• Je vindt het leuk om te presenteren, training te geven en bijeenkomsten te modereren 
• Redactionele ervaring is een pre 
• Werkervaring in de health- & life sciencessector dan wel daaraan gerelateerd (bv. overheid, 

zorgverzekeraar, koepels etc.) is een pre 
 

Wat Axon biedt: 
• Een bewezen organisatie in de wereld van zorg- en geneesmiddelenbeleid 
• Gevarieerd team met gedreven professionals 
• Platte organisatie met open en informele cultuur 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden 
• Veel ruimte en flexibiliteit om inhoud en planning te geven aan eigen werkzaamheden 
• Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen waarbij het loopbaanpad in overleg is in te 

vullen 
 
Interesse? 
Voor informatie over Axon en de functie kun je contact opnemen met Wido Derks of Jan Güse 

• T: 033 4502600 
• E: wido.derks@axonhealthcare.nl of jan.guse@axonhealthcare.nl 

Heb je belangstelling voor deze functie (pdf), mail je CV plus motivatie (!) naar 
angela.bruijs@axonhealthcare.nl 
 
Wij zien uit naar je reactie! 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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