
 
 
 
 
 
 

 

 

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is per direct op zoek naar een resultaatgerichte, proactieve en ondernemende 
manager bedrijfsvoering die ook op kan treden als plaatsvervangend directeur. Ben jij die persoon die graag bij wil 
dragen aan het versterken van de innovatieve positie van onze organisatie? Heb je affiniteit met de zorg en ervaring 
met financiën, contracten, onderhandelen, gebouwbeheer, ICT en informatievoorziening? Kun je creatief omgaan 
met de uitdagingen waar we de komende jaren voor komen te staan? Dan heten we je graag welkom! 
 
 
Manager bedrijfsvoering / plaatsvervangend directeur (M/V) 
20-24 uur 
 
 
Wie zijn wij? 
Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een organisatie die de multidisciplinaire samenwerking van eerstelijns 
zorgaanbieders faciliteert. We zijn een zorggroep met (innovatieve) contracten met de zorgverzekeraar om 
multidisciplinaire zorg en samenwerking mogelijk te maken. Bovendien exploiteren we twee gezondheidscentra in 
Nijkerk, waarin zo’n 30 verschillende praktijken gevestigd zijn. We zijn ondernemend en grensverleggend en 
streven ernaar passende zorg te bieden, dicht bij huis, waarbij we de patiënt in zijn of haar kracht zetten en regie 
geven. Als je bij ons komt werken mag je een team verwachten dat voor elkaar klaar staat, samen de schouders er 
onder zet en nauwe banden heeft met de zorgverleners. De organisatie staat de komende jaren voor een tweeledige 
opdracht, namelijk: 
 
De exploitatie van de gebouwen; 
Twee goedlopende gezondheidscentra die beheerd moeten worden, waarbij bij een van beide sprake is van 
behoefte aan herschikking van huurders en mogelijke verbouwingen in de nabije toekomst. Dit vraagt kennis en 
ervaring van huurdersaangelegenheden, contractonderhandelingen, inventarisatie en begeleiding van een 
verbouwing, leiding geven aan gebouwbeheer, faciliteiten en services (denk aan ICT en telefonie, BHV, 
klimaatbeheersing, schoonmaak) en de bijbehorende financiën. Er is ondersteuning door een gebouwbeheerder 
en administratief- en facilitair medewerker. 
 
Het doorontwikkelen van het medisch inhoudelijk en strategisch beleid; 
De uitdaging is de komende jaren om het innovatieve shared savings contract tot een blijvend succes te maken en 
te verbreden, zodat we autonoom blijven en door kunnen werken aan passende zorg voor alle inwoners van Nijkerk 
op basis van de quadruple aim doelstelling. We gebruiken daarvoor vernieuwende concepten en werken langs 3 
pijlers: persoonsgericht, proactief & preventief en integraal in de samenwerking. Als stichting geven we leiding aan 
deze transitie en complexe veranderprocessen in de eerstelijn in Nijkerk. Ook stimuleren we lokale en regionale 
externe partners om mee te gaan in deze transitie en werken we samen met landelijke partijen. Daarbij hebben we 
te maken met veranderend beleid van de zorgverzekeraar, wat leidt tot beduidend minder inkomsten en een 
samenwerking met Huisartsenvereniging Eemland. Hiervoor is een transitieplan in werking gesteld. Dit alles vraagt 
kennis van en ervaring met financiën, contracten, onderhandelen, zorgprogramma’s, patiënten participatie, 
kwaliteitsbeleid, informatievoorziening, projectmanagement, verandermanagement en samenwerken. Er is 
ondersteuning van projectleiders, een administratief medewerker en een office manager. 
 
Wat ga je doen? 
In een duo met de directeur-bestuurder zul je leiding geven aan de stichting als exploitant van de gebouwen en als 
zorgorganisatie. Jullie zullen de taken verdelen vanuit de eigen expertise en nauw met elkaar samenwerken en 
elkaar moeten kunnen vervangen. Je ondersteunt de directeur-bestuurder en bent medeverantwoordelijk voor de 
doorontwikkeling en het ten uitvoer brengen van het strategisch beleid van Stichting Gezondheidscentra Nijkerk, in 
samenspraak met de zorgraad en zorgverleners van gezondheidscentra De Nije Veste en Corlaer en de 
satellietpraktijken. Dit doe je vanuit je specifieke deskundigheid op het vlak van contracten, financiën (incl. planning 
en control), ICT/telefonie, gebouwbeheer, personeel en kwaliteit en je bent tevens verantwoordelijk voor de algehele 
bedrijfsvoering. De directeur-bestuurder heeft de meeste affiniteit en ervaring met de zorginhoud, kwaliteit, 
projectmanagement, verandermanagement, samenwerken, communicatie en personeel. Als plaatsvervangend 
directeur onderhoud je contacten met relevante strategische partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau en 
ben je de sparringpartner van de directeur-bestuurder. In samenspraak met de directeur-bestuurder stuur je het 
facilitaire team aan. Je bent als manager bedrijfsvoering rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de 
directeur-bestuurder. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Samengevat houdt dit in dat je; 
● leiding en mede uitvoering geeft aan de exploitatie van beide gezondheidscentra, dat wil zeggen 

huurcontracten, faciliteiten en services, onderhoud en bijbehorende financiën; 
● mede leiding geeft aan de beide gezondheidscentra als zorgorganisatie en zorgt voor ontwikkeling en 

implementatie van beleid ten aanzien van contracten, financiën & control en ICT; 
● het opgestelde transitieplan verder gaat implementeren (waarbij de basisdienstverlening vanuit de 

stichting gefinancierd kan worden vanuit het shared savings contract, subsidies en de middelen 
Organisatie & Infrastructuur);  

● de contractuele en financiële kant van vernieuwende zorgconcepten en innovaties ondersteunt en borgt; 
● de daarbij op te zetten projecten en programma’s voorziet van een eigen business case, gericht op het 

(bij voldoende resultaat) integreren en borgen in de bedrijfsprocessen, financiële- en informatiesystemen 
alsmede kwaliteitssystemen;  

● de continuïteit van de dienstverlening van de gezondheidscentra borgt, waarbij het van belang is dat er 
voldoende draagvlak is voor de activiteiten van de Stichting Gezondheidscentra Nijkerk en dat zowel 
afnemers als zorgaanbieders  en personeelsleden tevreden blijven;  

● een goede relatie onderhoudt met de huurders, zorgprofessionals en personeelsleden;  
● een goede relatie onderhoudt en weet te continueren met de plaatselijke, regionale-  en landelijke 

stakeholders, alsmede met de partners binnen de regionale (huisartsen-) organisatie in de omgeving van 
Nijkerk. 

 
Wie ben jij? 

● je hebt een hbo – of academisch werk- en denkniveau en beschikt over ervaring met management 
verantwoordelijkheid in een dienstverlenende organisatie;  

● je beschikt over een bedrijfsmatige achtergrond, gericht op ondernemen vanuit een maatschappelijke 
organisatie; 

● je hebt een breed netwerk en je hebt kennis van en ervaring met de financiële, contractuele en 
bedrijfsmatige kant van innoveren in de (zorg)markt; 

● je bent strategisch sterk en goed in staat om ontwikkelingen in de (zorg)markt te vertalen in kansen;  
● je hebt goed zicht op de inrichting van organisaties en bedrijfsprocessen en tevens heb je brede kennis 

van en ervaring met bedrijfsvoering, financieel-economische vraagstukken, ICT, informatiebeheer, 
gebouwbeheer en kun je meedenken over organisatieontwikkeling, complexe veranderingsprocessen en 
coachen van professionals; 

● je bent maatschappelijk breed georiënteerd en je hebt affiniteit met en bent bekend binnen de 
(eerstelijns)gezondheidszorg; 

● je bezit een sterke persoonlijkheid, bent betrokken en draagt bij aan de eenheid binnen de gehele 
organisatie  en zorgt voor een goede verbinding tussen ontwikkelen en beheersen enerzijds en 
consolideren en excelleren anderzijds;  

● jouw managementstijl is initiatiefrijk, creatief, overtuigend, verbindend, resultaatgericht, ondernemend en 
besluitvaardig. Je bent  daarnaast flexibel, transparant in de communicatie en hebt gevoel voor humor; 

● je ziet in dat het woonachtig zijn in de nabije omgeving van Nijkerk een pré is en bent zo nodig bereid hier 
naartoe te verhuizen. 
 

Wat bieden wij? 
De functie betreft een dienstverband voor bepaalde tijd van 20-24 uur. De functie is ingeschaald in schaal 12 
volgens de CAO huisartsenzorg. Het bruto maandsalaris betreft bij fulltime dienstverband minimaal € 4.983 en 
maximaal € 6.371. 
 
De procedure is als volgt: 
Ben je enthousiast geworden over de functie en onze organisatie en wil je solliciteren op deze vacature? Stuur 
dan je motivatiebrief en je CV voor 13 september 2020 naar secretariaat@gc-nijkerk.nl t.a.v. Herma Weerstand. 
De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 15 en 25 september a.s. 
 
Wil je eerst meer informatie? Kijk op onze website www.gc-nijkerk.nl.  Je kunt ook contact opnemen met mevrouw 
Willy Oldenburger: w.oldenburger@gc-nijkerk.nl of 033-7210525. 

 


