
Projectleider Zorginnovatie 

De maatschappij verandert en ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Voor 
zowel de patiënten als de zorgverleners is het van belang dat we hier in de zorg in 
meegaan en waar mogelijk zelfs vooroplopen! Innovaties in de zorg zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat patiënten meer regie kunnen nemen over hun eigen zorg en 
gezondheid en zorgverleners beter en veiliger informatie kunnen uitwisselen. 
Ben jij een pionier, wil je een directe bijdrage leveren aan innovatie in de zorg, is 
projectmatig werken je tweede natuur en floreer jij in een informele en dynamische 
werkomgeving? Pak dan nu je kans! 

Dit ga je doen 
Als projectleider Zorginnovatie krijg je de regie over diverse projecten waarmee je de digitale 
gezondheid van de eerstelijns zorgverleners in de regio verbetert. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken 
aan: 

• projecten bedoeld ter verbetering van de digitale gezondheid van praktijken. Dit doe je door
het uitvoeren van scans en het maken van een verbeterplan per praktijk;

• projecten die ervoor zorgen dat alle inwoners van onze regio digitaal kunnen communiceren
met hun huisarts en inzicht krijgen in hun eigen dossier. Zo help je burgers beter de regie te
voeren over hun eigen gezondheid;

• projecten waarmee jij de eerstelijns zorgverleners in de regio ontzorgt, zodat zij de tijd, ruimte
en energie hebben om zich te richten op hun core business, de zorg voor patiënten.

Concreet: 
• Je voert alle projecten van A tot Z uit, draagt hiervoor eigen verantwoordelijkheid en werkt

hierin samen met je collega's bij ZEL, zowel binnen het team Digitalisering als daarbuiten met
bijvoorbeeld ZEL programmamanagers.

• Je werkt samen met de eerstelijns zorgverleners in de regio, zodat we in de regio de gewenste
digitalisering realiseren. Daartoe ben je naast de expert met inhoudelijke kennis ook dé
persoon om de eerstelijns zorgverleners in de regio te enthousiasmeren, stimuleren en klaar
te maken voor de digitalisering.

• Je levert een directe bijdrage aan de strategie voor digitalisering in de regio.
• Je houdt je ogen en oren open om signalen uit de regio en/of landelijke en regionale

ontwikkelingen op te pakken en te vertalen naar beleid voor de afdeling Digitalisering.
• Je helpt collega's die zich bezighouden met medisch inhoudelijke projecten met het opzetten

of verbeteren van de digitalisering binnen deze programma’s.

Kortom je versnelt en ondersteunt als projectleider Zorginnovatie, zorgvernieuwing in onze regio door 
middel van digitale oplossingen. Kernwoorden van de functie zijn: vernieuwen, pionieren, 
klantgerichtheid, eigen verantwoordelijkheid van a tot z.  

Dit ben jij: 
- Je hebt een relevante hbo- en/of wo- opleiding afgerond, (bij voorkeur in de richting van

gezondheidswetenschappen of bedrijfskunde).
- Je hebt  ervaring in de eerstelijns zorg, dit is een pré.
- Je hebt  minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie als bijvoorbeeld

projectmedewerker, projectleider of medewerker zorgvernieuwing.
- Je hebt ervaring met projectmatig werken.
- Je hebt aantoonbaar affiniteit met innovatie en digitalisering.



- Je kunt goed met zorgverleners en zorgpartners overweg en voelt precies aan wat zij nodig 

hebben en waar weerstand zit.  

- Je beschikt over inlevingsvermogen, overtuigingskracht en weet anderen te enthousiasmeren. 

- Je bent klantgericht ingesteld.  

 

  
Wij bieden 

- een jaarcontract voor 32- 36 uur per week, met de intentie tot verlenging; 
- een bruto maandsalaris tussen de € 3.586,- en € 4.300,- op basis van 38 uur voor de functie 

van projectleider digitalisering zorg. Dit salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring; 
- een functie in een informeel snelgroeiend team met vier ambitieuze en gedreven collega’s, 

functies?;  
- een functie in een dynamische organisatie met volop ruimte voor eigen inbreng, persoonlijke 

ontwikkeling, opleidingen en eigen verantwoordelijkheid; 
- de mogelijkheid om zowel op kantoor als thuis te werken met een laptop en mobiele telefoon 

van de zaak of telefoonvergoeding en gratis parkeren voor de deur; 
- flexibele werktijden. 

 
Dit zijn wij 
Als Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) zijn wij er voor ongeveer 1450 eerstelijnszorgverleners in de regio 
Delft Westland Oostland en Nieuwe Waterweg Noord. Wij zorgen er mede voor dat de zorgverleners 
kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg kunnen realiseren en eenvoudig de landelijke en 
regionale ontwikkelingen kunnen toepassen op de dagelijkse praktijk. Dit doen we omdat de 
ontwikkelingen in de zorg razendsnel gaan en de eerstelijnszorgverleners niet altijd de tijd en 
mankracht om dit te vertalen naar de praktijk. Het team van ZEL neemt deze zorg uit handen.  
  
Het leggen van verbinding tussen alle eerstelijnszorgverleners en tussen de eerste lijn, gemeenten, 
ziekenhuizen, GGZ en de verpleging en verzorging is daarbij van groot belang en ZEL begeleidt hierin 
door op regionaal en lokaal niveau samenwerking te realiseren. Tevens ondersteunen wij de 
zorgverleners bij innovaties en digitalisering, door het organiseren van nascholingen, het ontwikkelen 
van beleid, het bieden van ondersteuning bij netwerkvorming en door het leveren van praktische 
diensten en producten die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.  
  
Het ZEL-team functioneert in een informele, gezellige en ongedwongen werkomgeving. Wij staan nooit 
stil, denken altijd vooruit en bieden praktische ondersteuning die werkt.   
  
Interesse of meer weten?  
Heb je na het lezen van deze vacature zin gekregen om aan de slag te gaan? Stuur je 
sollicitatie dan naar management@zel.nl t.a.v. Jolanda Deutz.  
Heb jij vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met onze Manager 
Digitalisering, Rick Vermeer, via rvermeer@zel.nl. Voor meer informatie over de 
Zorgorganisatie Eerste Lijn en de afdeling Digitalisering verwijzen wij je naar onze 
￼website￼.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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