Programmamanager ZGWA Zorggroep
De zorggroep ZGWA is een organisatie die een duidelijke focus heeft op het organiseren en contracteren
van eerstelijnszorg die de individuele huisartsenzorgpraktijk qua omvang en organisatie overstijgt. De
houdbaarheid van de zorg in Nederland staat onder druk. Het strategisch meerjarenplan “ZGWA richting
2022 – Op weg naar een sterke, aanspreekbare, regionale eerstelijnsorganisatie” beschrijft een
fundamenteel andere koers die waarde toevoegt aan oplossingen van regionale zorgvraagstukken. Namens
ca. 120 vrijgevestigde huisartsen is ZGWA de gesprekspartner van partijen die van belang zijn om de
missie en visie te verwezenlijken en om zo de optimale inhoudelijke- en materiële randvoorwaarden te
realiseren voor zorgverleners. ZGWA is actief in de regio Drechtsteden, West-Alblasserwaard en
omstreken. Met een duidelijke visie op het bereiken van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige
zorg streeft ZGWA naar een maatschappelijk hoger doel in de betreffende regio.
Voor het realiseren van onze ambitie zoeken wij naar een gedreven professional op het gebied van
programmamanagement die van aanpakken weet. Als programmamanager vervul je een sleutelrol bij de
realisatie van het strategisch meerjarenplan van de organisatie. De doelen en speerpunten uit dit
meerjarenplan worden onder jouw leiding integraal met elkaar tot uitvoering gebracht in projecten. Je
bent zowel regisseur, vraagbaak als sparringpartner voor medewerkers binnen de projecten en voor het
bestuur. Met een resultaatgerichte focus, en sterke communicatieve vaardigheden weet je
projectmedewerkers tot doelrealisatie te bewegen. Je werkt nauw samen met de manager bedrijfsvoering
om tot afstemming te komen over de inzet van personeel. Je rapporteert rechtstreeks aan het bestuur
over de voortgang van activiteiten, de inhoudelijke kwaliteit ervan en de resultaten.

Jouw profiel
Voor de functie van programmamanager binnen ZGWA zoeken wij een gepassioneerde professional met
ijzersterke projectmanagementkwaliteiten:
-

Je hebt aantoonbare ervaring als programmamanager binnen de eerstelijnszorg;

-

Je bent in staat om in complexe situaties overzicht te houden en regie te voeren;

-

Je beweegt je makkelijk in een politiek speelveld en durft besluiten te nemen;

-

Je kunt onafhankelijk en overstijgend denken en werken;

-

Je hebt oog voor resultaat maar ook voor verbinding en het creëren van draagvlak. Je kunt de
‘lijn’ stimuleren om noodzakelijke dingen op te pakken;

-

Minimaal HBO opleidingsniveau.

Aanbod
Wat ZGWA jou kan bieden is een uitermate dynamische organisatie-omgeving waarbij verschillende
uitdagende elementen samenkomen tot één functie. Gezien de omvang en de aard van organisatie bieden
wij een marktconform salaris met bijbehorend secundair arbeidsvoorwaardenpakket. In eerste instantie

wordt een jaarcontract aangeboden maar wij hebben de intentie om een duurzaam arbeidscontract op
termijn aan te bieden.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden en herken jij je volledig in de functie? Dan leren wij je graag beter kennen!
Stuur dan een motivatiebrief met curriculum naar personeelszaken@zgwa.nl. Een persoonlijkheidstest
maakt onderdeel uit van de procedure.

