Centrumcoördinator Kerngezond Vlissingen - Freelance
Jouw kans op een unieke post in de Zeeuwse zorg
Primeur binnen de Zeeuwse zorg- en ondersteuning
In Vlissingen staan we voor een hele nieuwe ontwikkeling die effectieve zorg nóg dichter bij
haar inwoners brengt: Kerngezond. Een innovatieve en vooruitstrevende aanpak met de focus
op positieve gezondheid. Binnen de Gemeente Vlissingen gaan professionals uit het medisch
en sociaal domein op een hele vernieuwende en integrale manier samenwerken aan de
gezondheid van de inwoners van Vlissingen. Als centrumcoördinator van drie Kerngezondcentra ben jij de spil binnen dit netwerk.
Wat is Kerngezond:
Vlissingen krijgt drie Kerngezond-centra. Hierin participeren: Vlissingse huisartsen, Vlissingse
apotheken, de Gemeente Vlissingen, Zorgstroom, WVO-zorg, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis,
GGD/JGZ Zeeland en Emergis. Per centrum nemen ca. 50 professionals gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor de positieve gezondheid van circa 15.000 inwoners.
Wat doe je:
Jij ondersteunt de participanten bij het uitwerken van de visie van het concept Kerngezond.
En je realiseert en ondersteunt in ieder centrum de gewenste multi- en interdisciplinaire
samenwerking. Daarbij gaat het om het (her)ontwerpen van samenwerkingsprocessen, zorgen ondersteuningspaden en gezondheidsprogramma’s, in nauwe samenwerking met alle
professionals.
De functie:
• Jij bent verantwoordelijk voor de verbinding en de betrokkenheid van de professionals
binnen de drie Kerngezond-centra.
• Je bent ook de (ver)bindende factor tussen alle partijen en processen: zichtbaar, toegankelijk
en oprecht geïnteresseerd in alle professionals.
• Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de cultuur en de teamgeest die nodig is
om Kerngezond succesvol te maken.
• Je draagt zorg voor verdieping van de gemeenschappelijke visie op de (meerwaarde van
de) samenwerking en het ontwikkelen van beleid. En je initieert thema’s en ontwikkelingen in
overleg met de centrumraden.
• De samenwerking van de professionals in de centra bouw je op en legt deze vast in
structurele afspraken.
• Je bent verantwoordelijk voor continue verbetering en vernieuwing binnen de Kerngezondcentra.
• Je geeft i.s.m. de participanten vorm aan de beheersstructuur per centrum.

Het profiel
• Je volgt de ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein
• Je bent veelzijdig: pragmatisch, dienstverlenend, hands-on, beleidsmatig sterk
• Schakelen tussen verschillende disciplines, niveaus, beleid en uitvoering gaat je makkelijk af
• Een warme en stevige persoonlijkheid die kan verbinden en beslissen past het best
• Over je communicatieve vaardigheden niets dan goeds
• Je hebt plezier in samenwerken en het opbouwen en onderhouden van relaties
• Je houdt overzicht en ziet verbanden
• Openstaan voor innovaties is een vereiste
• Je beschikt over een goed inlevingsvermogen en een stevige portie daad- en
overtuigingskracht
Opleiding en werkervaring:
• Minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding (NVAO-niveau 6) op het gebied van
management en zorg of een afgeronde hbo-bachelor opleiding, aangevuld met op de
functiegerichte managementtrainingen en/of -opleidingen.
• Ervaring als project- of programmamanager in de zorg en/of het sociaal domein
• Cijfermatig en bedrijfskundig sterk, inzicht in bedrijfsprocessen
• Communicatief en veranderkundig sterk
Jij in een notendop:
• Analytisch en conceptueel
• Inspirerend en verbindend
• Proactief en anticiperend
• Samenwerkingsgericht
• Organisatorisch sterk
• Innovatief
• Overtuigingskracht
• Daadkracht
• Omgevingssensitief
Tijdelijke functie:
• Dagelijkse aanwezigheid in de centra in Vlissingen
• Gedurende 2 jaar, 5 dagen per week
• Geen dienstverband, in te vullen als ZZP’er of vanuit een bureau
• Per direct
Vragen en/of solliciteren?
Contactpersoon: j.koemans@joostkoemans.nl (programmamanager)
Sluitingstermijn is 20 oktober.

