Vacature “Talentvolle (junior) adviseur met kennis van GGZ”

Wie zijn wij?
Bureau Zorgonderhandelingen b.v. is een klein maar groeiend, gespecialiseerd adviesbureau in de
Geestelijke Gezondheidszorg. Onze medewerkers zijn bezig op het snijvlak van zorginkoop en
zorgverkoop, waarbij wij optreden als verbindende Trusted Third Party namens onze klanten.
Wij ondersteunen onze klanten (voornamelijk GGZ-aanbieders met 5 tot 130 medewerkers) met het
zorgen voor passende contracten en budgetafspraken met zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet),
gemeenten (Jeugdwet en WMO) en Zorgkantoren (WLZ).
Daarnaast helpen wij hen met hun strategische positionering, verhogen en aantoonbaar maken van
kwaliteit van zorg en Monitoring van de gemaakte contractafspraken.
Daarnaast zijn we op dit moment druk om ons bestaande product ‘Roadmap GGZ’ vanuit een nieuw
concept in de markt te zetten. Met de Roadmap GGZ helpen wij GGZ-zorgaanbieders in de ZVW aan
analyses van zorginkoopplannen 2022 en overzichten van alle contracteisen van alle zorgverzekeraars
voor 2022.

Wij zoeken:
Een ondernemende, talentvolle hands-on collega, die met ons mee wil pionieren en groeien met de
organisatie. Het is wel heel erg fijn als je kennis of ervaring hebt in de Geestelijke Gezondheidszorg,
waarbij de zorgverzekeringswet het belangrijks is op dit moment.

Wat ga je doen?
Je vertegenwoordigt onze klanten als eerste aanspreekpunt naar financiers. Je voert
contractonderhandelingen en beantwoordt allerlei (zorg)inhoudelijke vraagstukken die mogelijk
impact hebben op zowel de kwaliteit als op de bedrijfsvoering van onze klanten.
Je gaat een deel van het takenpakket van de bestaande adviseurs overnemen. Hierbij kun je denken
dat je, in afstemming met je collega’s, steeds zelfstandiger onze klanten gaat adviseren rondom
zorgverkoop. Dit loopt parallel met jouw eigen ontwikkeling.
Je gaat actief het contact aan met zorginkopers om passende contracten en contractvoorwaarden te
realiseren.
Daarnaast ga je een actieve rol vervullen bij de RoadmapGGZ. Hierbij kun je denken aan het
beantwoorden van vragen van (potentiele) klanten, geven van demo’s en het maken van analyses
van het zorginkoopbeleid en van de contracteisen van de zorgverzekeraars.
Daarnaast ga je een rol vervullen bij het toewerken naar onze eigen ISO-certificering.
En tot slot ga je je ook ontwikkelen om onze grotere, externe opdrachtgevers te ondersteunen bij de
zorgverkoop of helpen deze in te richten.
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Wat ga je bij ons ontwikkelen
Te veel om op te noemen, maar in ieder geval je;
▪ Adviesvaardigheden
▪ Onderhandelvaardigheden
▪ Kennis van zorginkoop en zorgverkoop
▪ Kennis van de GGZ van binnen en van buiten

Wat verwachten wij van je
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Goede communicatieve en sociale vaardigheden
Enthousiast en leergierig
Handig met excel
Kennis en/of ervaring in de GGZ
Kennis van het zorgstelsel in Nederland
Zelfstandig kunnen werken

Wat mag jij verwachten?
▪
▪
▪
▪
▪

Een gezellig team op een prettige werklocatie in Werkendam (regio Gorinchem) samen met
partnerorganisatie Ovezo bv.
Laptop en telefoon.
Veel ruimte voor eigen invulling van je functie
Passend salaris waarbij we gericht zijn op lange termijn samenwerking
Uren in overleg (minimaal 32 uur)

Contact?
Wil je solliciteren of wil je eerst contact? Dat kan natuurlijk! Bel of mail direct naar Martijn van Wijk
via martijn@zorgonderhandelingen.nl of bel op zijn directe nummer 06-43127500
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