VACATURE
PROJECTLEIDER UITKOMSTGERICHTE ZORG (32-36 uur)
november 2021
ZKN is op zoek naar een zelfstandige projectleider Uitkomstgerichte zorg. Ben jij thuis in Value Based
Healthcare (VBHC) en uitkomsten meten? Solliciteer dan nu op deze dynamische functie met volop
ruimte voor persoonlijke invulling en help klinieken verder met het implementeren en inzichtelijk
maken van uitkomsten.
ZKN is één van de partijen die het Hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch specialistische zorg 2018-2022
heeft ondertekend. De inzet van het akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch
specialistische zorg (MSZ) verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
op de lange termijn te borgen. De ambitie is om de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische
zorg af te remmen naar uiteindelijk 0% in 2022. Om dit te bereiken zijn er HLA-programma’s in het leven
geroepen, waar Uitkomstgerichte Zorg er een van is. De HLA-programma’s hebben een looptijd van 4
jaar en duren tot eind 2022, met een mogelijke optie tot verlenging.
Over de functie
Wegens het vertrek van onze huidige projectleider is ZKN op zoek naar een projectleider
Uitkomstgerichte Zorg voor de verdere looptijd van het programma. Het betreft een zelfstandige en
dynamische functie met veel ruimte voor persoonlijke invulling. Het is een functie binnen het bestaande
landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ). Samenwerking met je collega’s binnen ZKN is een
belangrijk onderdeel van de functie. Je hebt regelmatig afstemming met de Manager Kwaliteit en
Veiligheid en HLA-coördinator en van ZKN, aan wie je rapporteert over de voortgang en de planning van
het programma.
De functie van projectleider UZ, richt zich op werkzaamheden die voortkomen uit het landelijke
programma, welke uiteenvalt in meerdere werklijnen en een veranderaanpak.
1.
2.
3.
4.
5.

Leren en verbeteren/inzicht in uitkomsten
Samen beslissen
Organiseren en betalen
ICT en toegankelijkheid
Veranderaanpak

Als projectleider UZ vertegenwoordig je ZKN en haar klinieken in de diverse werkgroepen, lijnen en
bijbehorende overlegtafels. Je bent verantwoordelijk voor deelname aan de (sub)werkgroepen en de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden, het onderhouden van contacten met de diverse koepels
binnen de MSZ. Ook het betrekken bij/consulteren van de leden en het informeren van het ZKN bestuur
over de uitkomsten van de overleggen hoort bij de functie. Het is van belang dat je de unieke positie van
klinieken in het zorglandschap leert kennen en weet te vertegenwoordigen.

Wie zoeken we?
Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis over het vakgebied VBHC /Uitkomstgerichte Zorg. De
projectleider kent de taal die gesproken wordt en is communicatievaardig in woord en geschrift. De
kandidaat zorg voor adequate verslaglegging en borging van de werkzaamheden binnen de ZKN
administratieve processen.
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding (bijv. bedrijfskunde, gezondheidswetenschappen) of
je hebt een achtergrond bij een zorgaanbieder of koepel binnen de MSZ;
2-3 jaar ervaring in een relevante beleidsfunctie;
Het is een pré als je bekend bent met het zorglandschap of eerder hebt gewerkt bij
(leden)organisaties in een politiek gevoelig veld;
Je bent hands-on, proactief, doelgericht, zelfstandig en kan mensen motiveren;
Je kunt goed werken met tekst- en informatieverwerkingsprogramma’s zoals Word, Excel, PPT
Je weet om te gaan met tegengestelde belangen en ziet het als een uitdaging om weerstand te
overwinnen en verbinding tot stand te brengen.

Arbeidsvoorwaarden
ZKN biedt jou een uitdagende functie binnen een enthousiast en betrokken team. Een unieke kans
wanneer je op zoek bent naar een zelfstandige rol in de dynamische wereld van de zorg. De functie
heeft een omvang van 32-36 uur per week. De salariëring is afhankelijk van je kennis en ervaring. Het
betreft in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. ZKN werkt hybride in Zoetermeer en thuis.
Over ZKN
ZKN is de branchevereniging van zelfstandige klinieken in Nederland. Wij vertegenwoordigen de
collectieve belangen van klinieken. Dat doen we in de media, de politiek, bij verzekeraars en bij andere
koepels in de zorg en stakeholders. Daarnaast biedt ZKN diverse producten, diensten en services om
klinieken tijd te besparen, te ontzorgen en te ondersteunen. Dit doen we zodat klinieken zich kunnen
focussen op het helpen van patiënten.
Onze klinieken leveren allen medisch specialistische zorg van hoogwaardige kwaliteit, (snel) toegankelijk
met uitstekende service en nazorg. Door het bieden van zorg in klinieken dragen we bij aan de
Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van de betaalbaarheid, innovatie, kwaliteit en
patiënttevredenheid.
In 2021 heeft ZKN 132 leden die gezamenlijk 425 vestigingen door heel Nederland hebben, zij hebben
allen het ZKN-keurmerk. Onze leden leveren zorg in meer dan 20 specialismen zoals o.a. oogheelkunde,
dermatologie, orthopedie of plastische chirurgie. Zo’n 14,5% van de patiënten gaat inmiddels voor zijn
specialistische zorg naar een kliniek. Voor meer informatie zie onze website www.zkn.nl.
Interesse?
Graag ontvangen we jouw motivatie en curriculum vitae per e-mail onder vermelding ‘Vacature
projectleider uitkomstgerichte zorg’ via: info@zkn.nl. Voor vragen over inhoud van de functie kun je
terecht bij Martine de Jong, Coördinator HLA-programma’s, via 06-25425119 of per mail
martine.dejong@zkn.nl. De vacature wordt bij voorkeur z.s.m. ingevuld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

