
INSZO, Instituut voor Zorgoptimalisatie, ondersteunt 

(groepen van) zorgverleners met informatie voor 

management, verantwoording en verbetering van de 

zorg.   

 

IMPLEMENTATIEMANAGER 

 

Wil jij bijdragen aan innovatie in de zorg? En denk jij ook dat big data kan helpen bij personalisatie van zorg? Kun jij vanuit 

een farmaceutische of medische achtergrond aangeven hoe predictiemodellen de zorg kunnen verbeteren? Dan is onze 

vacature wellicht iets voor jou! 

 

INSZO werkt samen met zorgverleners aan het optimaliseren van de patiëntenzorg. De zorgverlener weet wat er speelt en 

hoe de gezondheidszorg verbeterd kan worden. INSZO heeft de expertise in huis om big zorgdata te structureren, 

analyseren en om te zetten in bruikbare sturingsinformatie. Dit ondersteunt de zorgverlener bij het leveren van de beste 

zorg voor de patiënt. De doelgroep van INSZO bestaat voornamelijk uit (individuele) huisartsen en apothekers en andere 

bedrijven, werkzaam in de zorg. 

 

INSZO is op zoek naar een implementatiemanager. Als implementatiemanager ben je verantwoordelijk voor de definitie 

en de implementatie van dataproducten op het gebied van zorgoptimalisatie in de eerstelijn en de tweedelijn. Daarnaast 

ben je verantwoordelijk voor de (mede)ontwikkeling van producten en diensten die zorgoptimalisatie ondersteunen. Je 

werkt veel samen met de accountmanager waarbij jij inhoudelijk sparringpartner bent voor de klant en ervoor zorgt dat 

de wensen van de klant tot uiting komen in de producten en diensten. Je werkt nauw samen met zorgverleners en 

zorgorganisaties en hebt inzicht in de verschillende belangen die spelen in de gezondheidszorg. 

 

In je dagelijkse werk houd je je bezig met … 

• Implementatie/coördinatie: Je coördineert (de werkzaamheden van) het projectteam en zorgt ervoor dat iedereen 

goed en met hetzelfde doel samenwerkt. Je implementeert diensten en producten in het veld. Je zorgt ervoor dat de 

zorginformatie door vorm, inhoud en medium praktisch toepasbaar is en het werkproces van de zorgverlener en 

zorgorganisatie optimaal ondersteunt.  

• Projectmanagement: Je bent verantwoordelijk voor het zo efficiënt en soepel mogelijk laten verlopen van projecten. 

• Medisch wetenschappelijke inhoud: Je vertaalt wetenschappelijke publicaties en andere professionele standaarden 

conform interne richtlijnen naar individuele patiëntadviezen. 

• Ontwikkeling en innovatie: Je signaleert behoefte van (potentiële) klanten en analyseert en adviseert hoe INSZO 

daarop kan inspelen met bestaande of nieuwe producten en/of diensten gericht op zorgoptimalisatie voor de 

individuele patiënt. 

• Klantcontacten: In gesprek met de zorgverlener of zorgorganisatie inventariseer je de wensen en behoefte en zorgt 

ervoor dat deze in de dienst of het product terugkomen.  

 

Wij zoeken een collega die … 

• Een afgeronde academische opleiding op het gebied van gezondheidszorg heeft; 

• Gevoel heeft voor krachtenvelden tussen uiteenlopende belangen in de gezondheidszorg; 

• Affiniteit heeft met big data analyses en/of zorginnovatie; 

• Ervaring heeft in een leidinggevende of coördinerende functie; 

• Ervaring heeft met implementatieprocessen in de (eerstelijns) zorg. 

 

Wij bieden… 

• Een functie waarin je maatschappelijke betrokkenheid, wetenschappelijke kennis en commercieel inzicht kunt 

combineren; 

• Een positieve werksfeer met betrokken collega’s en een enthousiast directieteam; 
• Flexibele werktijden; 

• De mogelijkheid om thuis te werken; 

• Een marktconform salaris; 

• Een goede pensioenregeling; 

 

Herken je jezelf hierin? Stuur dan je motivatiebrief + CV naar Heleen van Engeland (heleen.van.engeland@pd-groep.nl).  

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met Heleen van Engeland via tel: 030-7440 805 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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