
Vacature voor Manager Digitalisering & ICT in de eerstelijns zorg (32-36 uur) 
 

Digitalisering in de eerstelijns zorg is een flinke én belangrijke uitdaging. Digitalisering betekent dat 

patiënten meer regie kunnen nemen over hun eigen zorg en gezondheid en tevens dat door slim 

inzetten van middelen zorgverleners ontlast kunnen worden. Ook de informatie-uitwisseling met 

zorgpartners zorgt voor betere en veiliger zorg. Voor deze maatschappelijk relevante en uitdagende 

klus zoeken wij een Manager Digitalisering & ICT die samen met het team Digitalisering & ICT 

uitvoering geeft aan de eerstelijns digitaliseringsvisie en -strategie in samenhang met de regionale 

roadmap. 

 

Begin 2021 is de visie op digitalisering van de eerstelijns zorg geactualiseerd en uitgewerkt in een 

strategie en roadmap. Samen met de projectleiders en projectmedewerker geeft de manager 

uitvoering aan deze strategie, door het projectprogramma vorm te geven, leiding te geven aan het 

team en complexe programma’s zelf uit te voeren. Klantgerichtheid is hierin van groot belang. De 

manager vertegenwoordigt de eerste lijn in de regionale stuurgroep ICT waarin zorgpartners en 

gemeenten zijn aangesloten en vertaalt de besluiten in dit overleg naar de eigen agenda. Een 

belangrijke opgave is ook het integreren van ‘digitaliseringsdenken’ in de zorgprogramma’s binnen 

ZEL. De afdeling adviseert en ondersteunt de programmamanagers van zorgdossiers om te komen tot 

digitalisering binnen deze zorgprogramma’s. Je werkt samen met een jong enthousiast team van 

projectleiders en –medewerkers waarvan één gelijk met jou zal starten 

  

Wij zoeken iemand met een HBO+ / WO denk- en werkniveau die minimaal 5 jaar ervaring heeft in 

leidinggeven en projectmanagement in digitaliseringsvraagstukken en ijzersterk is in klantgericht 

denken en handelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de manager strategie kan uitzetten en 

aanpassen in een werkgebied dat snel kan veranderen. Ervaring in de zorg is een pré.  

 

We bieden een functie voor 32-36 uur per week in een dynamische organisatie met volop ruimte 

voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. De functie start met een jaarcontract met de 

intentie tot verlenging. Salarisindicatie:  € 4000, - € 5000 – (op basis van 38 uur) afhankelijk van 

ervaring. 

 

Sollicitatie 

Heb je interesse? Stuur ons jouw CV en motivatiebrief via management@zel.nl.  

 

Voor nadere informatie over de functie kun je per mail contact opnemen met Mark Hartevelt,  

interim Manager Digitalisering & ICT, mhartevelt@zel.nl   

De sluitingsdatum van deze vacature is 15 april 2021. 

Voor meer informatie over de Zorgorganisatie Eerste Lijn en de afdeling ICT verwijzen wij je naar 

onze website 

 

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