Vacature Projectleider GC-Nijkerk

In Nijkerk werken de twee gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste alsmede huisartsen en
satellietpraktijken uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Zwartebroek nauw met elkaar samen. Bij deze
samenwerking zijn naast huisartsen onder andere ook apothekers en praktijken van psychologen, ergoen fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten en wijkverpleegkundigen betrokken. Dit betekent dat
ruim 200 zorgverleners in Nijkerk opereren binnen dit samenwerkingsverband.
Samen zorgen zij voor 98% van de eerstelijns zorg in Nijkerk. De populatie die hiermee wordt bediend
is ruim 34.000 inwoners. Een breed scala aan eerstelijns en tweedelijns faciliteiten en diensten zijn
daarbij beschikbaar, te weten basiszorg, diagnostiek, advies, behandeling en begeleiding tot waar
mogelijk integrale zorg. Er wordt met elkaar samengewerkt rond chronische patiënten, ouderen, jeugd
en ggz patiënten.
De centra vormen een zorggroep voor chronische zorg (DM en COPD) en zijn een samenwerkingsverband met financiering vanuit de beleidsregel GEZ. Hiermee vormen de centra en haar partners een
krachtig georganiseerd zorgsysteem waarbinnen ontwikkeling en implementatie van innovatieve zorg
vanuit een gezamenlijke ambitie mogelijk zijn gemaakt. Er wordt gewerkt vanuit een visie en
beleidskader dat voor meerdere jaren is vastgesteld. De focus van de dienstverlening ligt op behoud
van gezondheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Inspraak (shared decision making) is een
belangrijk element in de aanpak. Het samenwerkingsverband ziet zichzelf als een lerende organisatie
waarbij de zorgverleners willen leren van hun ervaringen.
In de afgelopen jaren zijn diverse ontwikkelingen met elkaar in gang gezet en projecten uitgevoerd om
patiënten meer persoonsgericht te benaderen en de eigen regie van patiënten te stimuleren. Goed
geïnformeerd zijn over de eigen gezondheid (en/of ziekte) is daarbij van belang om samen met de
professional eigen keuzes te kunnen maken. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met de
andere partijen die betrokken zijn bij gezondheid en welzijn van de inwoners van Nijkerk.

Vanwege uitbreiding van de taken en werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een
gedreven:

Projectleider
De projectleider zorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten binnen het Nijkerkse
samenwerkingsverband. Dit zijn projecten op het gebied van innovatie, zorgprogramma’s, ict & ehealth.
Je bent de spil die ervoor zorgt dat de projecten goed uitgevoerd en geïmplementeerd worden. Je
signaleert relevante ontwikkelingen, inventariseert bestaande vraag/behoeften en weet dit te vertalen
naar concrete projecten en projectvoorstellen.
Je hebt passie en bent gedreven om iets moois te maken van het werkveld. Je weet verbinding te maken
met en tussen zorgverleners en het proces van vernieuwing te enthousiasmeren en te faciliteren. Zo
ben je in staat om toe te werken naar resultaat. Je bent helemaal thuis in de digitale wereld en brengt
ook vernieuwing op dat gebied binnen de organisatie.

Taken en werkzaamheden
Je werkzaamheden en taken bestaan o.a. uit:
• Het initiëren, coördineren en leiden van projecten.
• Het volgen van relevante ontwikkelingen in de zorgwereld en inventariseren van de behoefte
vanuit de organisatie en dit vertalen naar concrete projecten.
• Het opstellen van projectvoorstellen en bijbehorende businesscases.
• Het samen met de directie mede bepalen en ten uitvoering brengen van het beleid.
• Externe contacten onderhouden met leveranciers en regionale stakeholders zoals gemeente,
zorgorganisaties e.d.
• Het borgen van de projecten binnen huisartsenpraktijken en de multidisciplinaire ketenpartners.
In die hoedanigheid ben je aanspreekpunt en spil tussen zorgverleners.
• Het adviseren en coachen van verbetervoorstellen binnen de praktijken.
• Het aanjagen van innovatie en zorgvernieuwingsprogramma’s binnen de organisatie.

Functie eisen
• Academisch werk- en denkniveau.
• Goede kennis van de eerstelijns gezondheidszorg.
• Kennis en ervaring van de digitale wereld en ehealth.
• Voorkeur gaat uit naar iemand met meerjarige werkervaring in de eerstelijns gezondheidszorg
in een soortgelijke functie.
• Ervaring als zorgverlener in de eerstelijns zorg is een pre.

Eigenschappen
Wij zoeken een gedreven, gepassioneerde en resultaatgerichte projectleider, die samen met de
zorgverleners in Nijkerk de zorg wil verbeteren zodat de inwoners van Nijkerk ook in de toekomst
verzekerd zijn van goede kwalitatieve en toegankelijke zorg.
De ideale kandidaat bezit de volgende eigenschappen:
• Teamplayer, kan goed samenwerken in een (klein) teamverband en stelt zich flexibel op.
• Goed kunnen organiseren en plannen. Structuur aanbrengen, overzicht houden en prioriteiten
stellen.
• Resultaatgericht zonder de samenwerking en verbinding uit het oog te verliezen.
• Gericht zijn op samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie.
• Hands-on mentaliteit en proactief.
• Stevig in de schoenen staan met gevoel voor verhoudingen.
• Zelfstandig en mensen makkelijk mee kunnen krijgen, goede luisteraar.
• Open en transparant, communicatief vaardig, op een heldere manier communiceren.
• Humor en relativeringsvermogen.
• Betrokken, gedreven en gepassioneerd.

Salaris en arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Gezondheidscentra. Het
betreft een functie van minimaal 24 uur en maximaal 32 uur. Aanstelling is op basis van een jaarcontract
met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.

Meer informatie of solliciteren:
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer Sam Siemssen (algemeen directeur)
bereikbaar onder 0611431320 of mevr. Willy Oldenburger (directeur Zorg) bereikbaar onder
0643710437. U kunt uw sollicitatiebrief en CV sturen naar:
secretariaat@gc-nijkerk.nl gericht aan mevr. Herma Weerstand.
De reactietermijn is tot en met dinsdag 12 september 2017.

