
VACATURE 
 

Onderzoeker GCCP - Stichting Farma ter Verantwoording 
16-24u/week  
Aanvang zo snel mogelijk; 3 maanden contract, verlenging mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2022. 
 
De Stichting Farma ter Verantwoording (FtV) is onderdeel van een internationaal consortium dat het project  
"COVID-19 Innovations for all" (CIFA) uitvoert. Als onderdeel van dit project heeft FtV de “Good Covid-19 
Company Practices” (GCCP) ontwikkeld. Dit project onderzoekt het gedrag van farmaceutische bedrijven die 
vaccins of medicijnen tegen Covid-19 ontwikkelen, en scoort hun gedrag op 18 criteria. De GCCP zijn 
gebaseerd op de ‘Business and Human Rights principles’ die door de meeste farmaceuten worden erkend. 
 
De Stichting is in een organisatorische opbouwfase, en bestaat nu uit een projectcoördinator, een 
uitvoerend Bestuur en een Raad van Toezicht. We zoeken nu een onderzoeker voor het GCCP-project.  
 
Uw rol: 
Uitvoeren van het GCCP-project: 

• Onderzoek naar activiteiten van de meest belangrijke Covid-19 vaccin en geneesmiddel 
producenten (online, literatuur en specifieke listservs). 

• Systematisch documenteren van de praktijken 
• Correspondentie met Covid-19 vaccin en geneesmiddel producenten  
• Uitvoeren en zo nodig aanpassen, van de GCCP-methodologie 
• Scoren van de GCCP-criteria per bedrijf, en maken van analyses 
• Maandelijkse rapportage over de voortgang van het GCCP-project aan bestuur 
• Schrijven van analyses en wetenschappelijk artikel/viewpoint 
• Samen met andere CIFA-partners, deelnemen aan lobby richting overheid, private sector 
• Ondersteuning verlenen aan andere (niet-GCCP) FtV activiteiten 

 
Communicatie: 

• Schrijven van korte analyses (bv. blogs, factsheets) om grondig GCCP-onderzoek te vertalen naar 
duidelijke beleidsvragen. 

• Bijhouden van de FtV GCCP website page en scorecard 
• Contact onderhouden met CIFA-partners en INGOs daarbuiten, over de uitvoering van GCCP 
• Organisatie van on- en offline evenementen/panels over GCCP en impact op de doelgroep 

 

Het aanbod 

FtV zoek een ZZP’er voor 16u-24u/week. FtV biedt de mogelijkheid om flexibel vanuit huis te werken. U 
komt terecht in een tweetalige (Nederlands/Engels) werkomgeving met zowel Nederlandse als 
internationale partners. U krijgt de creatieve vrijheid om nieuwe initiatieven op te starten.  
Wat brengt U daarvoor mee? 

• Aantoonbare ervaring met actiegericht onderzoek 
• Affiniteit met vraagstukken rond global health en toegang tot geneesmiddelen 
• U bent communicatie-vaardig, proactief, flexibel, zelfstandig 



• Eigen initiatief, flexibiliteit, een ondernemende houding en een grote mate van zelfstandigheid 
• Universitaire opleiding (bij voorkeur rechten, global health, of gezondheid vak) 
• U heeft een goed gevoel voor taal: U schrijft foutloos Nederlands en Engels, hebt een goed gevoel 

voor beelden, en kennis van sociale media. 

Dit zou mooi zijn: 

• Uw ervaring binnen gezondheidsbeleid, en/of geneesmiddelenbeleid op Nederlands en/of 
Europees niveau 

• Uw kennis van mensenrechten 
• Uw kennis van farmaceutisch R&D en/of supply chain 
• Uw kennis van (inter)nationale gezondheidsbeleidsorganisaties.  

 
Wat bieden wij? 

• ZZP contract voor minimaal 3 maanden, met optie van verlenging na 1 september 2021.  
• Betaling op basis van ervaring en achtergrond, tot maximaal €150 excl. BTW per dag 
 

Solliciteren 
Stuur uw motivatie en curriculum vitae uiterlijk 12 april 2021 naar sollicitatie@farmaterverantwoording.nl  
De eerste interviews vinden plaats in de week van 19 april. 
 
Stichting Farma ter Verantwoording:  
https://www.farmaterverantwoording.nl/nl/wie-we-zijn/ 
 
GCCP-project pagina: 
https://www.farmaterverantwoording.nl/en/covid-19-practices/  

mailto:sollicitatie@farmaterverantwoording.nl
https://www.farmaterverantwoording.nl/nl/wie-we-zijn/
https://www.farmaterverantwoording.nl/en/covid-19-practices/

	Het aanbod
	FtV zoek een ZZP’er voor 16u-24u/week. FtV biedt de mogelijkheid om flexibel vanuit huis te werken. U komt terecht in een tweetalige (Nederlands/Engels) werkomgeving met zowel Nederlandse als internationale partners. U krijgt de creatieve vrijheid om ...
	Wat brengt U daarvoor mee?

