
 

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd per direct een ICT medewerker, onbezoldigd 

 

Cancer Care Center (CCC) is een keten van zorgcentra waar multidisciplinaire zorg wordt 
geboden aan (voormalige) kankerpatiënten onder het motto ‘Back to vitality’. CCC heeft zelf 
geen mensen in dienst maar verbindt de cliënt met een zorgvraag aan een, bij CCC 
aangesloten, zorgverlener. Wij hebben 17 vestigingen onder andere in Amsterdam e.o., het 
Gooi, Overveen, Hoofddorp en Gorinchem.  

Wij zijn een jong bedrijf waar nog veel op poten gezet moet worden. Daarvoor zoeken wij 
een betrouwbare, accurate en goed georganiseerde vrijwilliger die ons in de functie van ICT 
medewerker wil helpen met het opbouwen van de ICT binnen CCC.  De werkzaamheden 
worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van directeur Annemarie Beintema. 

Wij stappen op korte termijn over van de Google omgeving naar een eigen Microsoft 365 
Business Standaard omgeving. Daarnaast gaan we over op een eigen telefoonsysteem. 
Deze transitie moet begeleid worden. 

 

Wat zijn de taken? 

• Het loskoppelen van de @cancercarecenter.nl van de huidige omgeving in overleg met 
de ICT-beheerder van de betreffende organisatie.  

• Contact onderhouden met onze hostingspartij waar het gaat om e-mail.  

• Installeren van Microsoft 365 Business Standaard pakket op enkele computers en 
laptops. 

• Plan ontwikkelen voor gebruik van One Drive, SharePoint, Teams en een veilige 
mailverbinding (zorgmail of SIILO) voor alle aangesloten zorgpartners van CCC. 

• Uitvoeringsplan ontwikkelen voor de telefonie. 

• Uitzoeken veilige opslag van medische gegevens van cliënten.  

• Aanspreekpunt zijn voor de betrokkenen bij CCC voor wat betreft ICT wensen en deze, 
binnen de afspraken, doorvoeren. 
 



 

 

 

Wat vragen wij?  

Wij vragen iemand die dit onbezoldigd wil doen. Iemand die kennis van zaken heeft omtrent 
bovengenoemde taken, communicatief en organisatorisch sterk is en zelfstandig kan 
werken. Iemand die de directie gevraagd en ongevraagd kan voorzien van goed advies 
waar het gaat om het werken binnen de digitale omgeving. 

Aantal uren is in overleg. De inschatting is dat het in het begin gaat om 8 tot 16 uur per 
week. Als de loskoppeling een feit is en het aankomt op onderhoud en advies dan zullen de 
uren teruglopen naar 4 uur per week.  

De werkzaamheden kunnen desgewenst deels vanuit huis worden verricht. De voornaamste 
werkplek zal onze vestiging aan de Koenenkade bij het Amsterdamse Bos zijn.  

 

Wat bieden wij? 

Je inzetten voor CCC betekent werken in een prettige sfeer in een betrokken en inspirerend 
team. Kies je voor de uitdaging? Dan kun je binnen CCC ervaring opdoen in de ontwikkeling 
van een ICT functie in een startende onderneming. Je doet de nodige kennis op over het 
bieden van ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. Je draagt bij aan goede 
zorg voor kankerpatiënten in Amsterdam.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over Cancer Care Center: www.cancercarecenter.nl 

Voor meer informatie kun je terecht bij Anna Kok, voorzitter van Cancer Care Center 
Foundation. Tel 06 24211990 of anna.kok@cccfoundation.nl 


