
 

   
 
Vacature Zorggroep Manager  
Zorggroep Beter in Bommelerwaard (BIB)  

 
We zoeken voor de samenwerkende huisartsen in de zorggroep Beter in Bommelerwaard 
een manager. 
 
Heb je interesse om voor een maatschappelijke organisatie te werken?  
Heb je affiniteit met de 1e lijns zorg, kennis en ervaring in het aansturen en optimaliseren van 
zorgbeleid, financieel-economisch management en projectbegeleiding?  
Houd je ervan in teamverband tot verbetering te komen en ben je woonachtig in of rond de 
Bommelerwaard? Neem dan contact met ons op.  
 
Verdere informatie over de vacature vind je hieronder.  
 
Voor informatie over de zorggroep kijk je op: www.zgbib.nl 
 
Voor aanvullende informatie of een sollicitatie mail naar: secretariaat@zgbib.nl 
 
We kijken uit naar je reactie, 
 
Teun van der Wijst  
Voorzitter Zorggroep Beter in Bommelerwaard 
 

 
Informatie vacature Zorggroep Manager  

 
Plaats in de organisatie 

 Werkt in opdracht van het bestuur van de zorggroep  

 Stuurt kwaliteit coördinator en managementassistente aan 

 Werkt in team samen om de doelstellingen van de zorggroep te realiseren 
 

Regelmatige contacten 
 Bestuur en huisartsen van zorggroep BIB  

 Kwaliteitscoördinator en managementassistente 

 Zorgverleners en bestuurders van organisaties in de eerste en tweede lijn die 

 betrokken zijn bij de zorg in de regio (ketenpartners, thuiszorg, gemeenten, GGD, 
zorgverzekeraars, andere zorggroepen) 

 Relevante landelijke netwerken, zoals bv Ineen 

 

 Vereiste Opleiding, Kennis, Vaardigheden en Ervaring  
 HBO/WO werk- en denkniveau 

 Heeft ruime kennis, ervaring met aansturing van organisaties en/of projecten en  
affiniteit met de Eerstelijnsgezondheidszorg 

 Heeft ervaring met een breed takenpakket, kan daarin goed schakelen. 

 Is integer en invoelend, en in staat op diverse niveaus te communiceren.  

 Is vaardig in communicatie, kan draagvlak creëren  

 Is zelfstandig, positief ingesteld en service gericht 

 Is zelfkritisch en houdt er een professionele standaard op na en onderhoudt 
professionele kennis  

 
 
 

http://www.zgbib.nl/
mailto:secretariaat@zgbib.nl


  Taken/aandachtsgebieden 

 Ontwikkelen en uitvoeren beleid (samen met bestuur en andere functionarissen): 
o Opstellen jaarplan en kwaliteitsplan; 
o Inrichten, evaluatie en bijsturing van (kwaliteits)processen 
o Communicatie naar huisartsen, ketenpartners en overige betrokken 

organisaties; 
o Volgen relevante landelijke ontwikkelingen en vertaling naar de zorggroep; 
o Verantwoording aan zorgverzekeraar, RvC en ALV. 

 

 Financieel – economisch management:  
o Opstellen begroting, volgen realisatie, analyse tussentijds cijfers en bijsturing 
o Begeleiding opstellen jaarrekening 
o Voorbereiding en begeleiding contractering met zorgverzekeraars  
o Toezien op correcte gang van zaken declaratie proces 
o Contractering en begeleiding huisartsen, ketenpartners en leveranciers 

 

 Projecten:  
o Uitvoering vernieuwingsprojecten (in samenwerking met derden (zoals 

apotheken, thuiszorg, gemeente, GGD)  
o Begeleiding lopende projecten: o.a. kwaliteitsdenken en doelmatig 

voorschrijven samen met duo’s van huisartsen 
 

 Aansturing:  
o Geeft samen met de kwaliteit coördinator en managementassistente 

uitvoering aan besluiten van het bestuur 
 
 
Aantal uren per week: in overleg ca 20-24 uur per week te verdelen over de werkweek.  
 
Te starten: oktober 2020 in overleg 
 
Overige opmerkingen:  

 Betreft een zzp overeenkomst voor een jaar met proeftijd 

 Heeft beschikking over eigen werkruimte en kantoorfaciliteiten  

 Is gevestigd in de Bommelerwaard, heeft beschikking over een auto en rijbewijs 

 Is voldoende bereikbaar gedurende de werkweek. Is ook bereid op onregelmatige 
tijden (avondbijeenkomsten buiten kantooruren) te werken  
 

 


