
 
 
 

Projectleider Medicatieveiligheid (20-24 uur)   
dienstverband van een jaar met uitzicht op verlenging tot eind 2023 

 
Ben jij de professional die met frisse blik wil werken aan verbetering van medicatieveiligheid met 
zorgprofessionals in eerste en tweede lijn? Wil jij projecten ontwikkelen die er écht toe doen en ervoor 
zorgen dat deze gedragen en uitgevoerd worden in de praktijk? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Wie zijn wij? 
MCC Omnes (Medisch Coördinatie Centrum, opgericht in 2007) zorgt voor de ontwikkeling en 
invoering van transmurale werkafspraken tussen huisartsen en samenwerkende zorgprofessionals in 
regio Westelijke Mijnstreek (WM).  
Daarnaast is MCC Omnes de thuisbasis voor projectleiders die in regionale organisatienetwerken 
werken aan vernieuwing en innovatie in de zorg voor de Westelijke Mijnstreek en op Mijnstreekniveau 

(Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) en Westelijke Mijnstreek (WM)). Zo ook voor projectleiders van de 
Thema Coalitie Farmacie Mijnstreek. 

Binnen het team Farmacie zijn we op zoek naar een projectleider voor het project Medicatieveiligheid.   
 
Wat ga je doen? 
Het project Medicatieveiligheid kent twee hoofdonderdelen: de implementatie van de nieuwe richtlijn 
overdracht van medicatiegegevens in de keten en het gebruik van het Landelijk Schakel Punt (LSP). 
Als projectleider Medicatieveiligheid volg je de landelijke richtlijnen en implementeer je deze regionaal 
in de Mijnstreek (regio OZL en WM). 
 
Je werkt op Mijnstreekniveau nauw samen met de betrokken organisaties van huisartsen, apothekers, 
CZ, Burgerkracht en Zuyderland.  
 
Als projectleider vervul je 3 belangrijke rollen: 
1. Als regisseur breng je belangrijke thema’s in kaart en enthousiasmeer je de verschillende 

zorgpartijen. Je brengt ze bij elkaar, maakt afspraken over het proces en faciliteert besluitvorming. 
2. Vanuit een coördinerende rol neem je verantwoordelijkheid over het proces. Initieert (schrijft 

plannen, regelt financiering), coördineert en implementeert het project. 
3. En een kennisdelingsfunctie waarin je kennis deelt en borgt met de betrokken partijen om 

versnippering te voorkomen. 
 
Wij zoeken iemand met: 

 Minimaal een HBO opleiding aangevuld met een relevante opleiding op het gebied van 
projectmanagement. 

 Ervaring met het werken in de gezondheidszorg. 
 Ervaring met projectmanagement in complexe netwerken.  
 In staat zijn om in systemen en processen te denken en overzicht te behouden. 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift. 
 Zelfstandige, pro-actieve persoonlijkheid met gevoel voor netwerken en politieke omgevingen. 
 Affiniteit met ICT gerelateerde vraagstukken in de gezondheidszorg is welkom. 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
De functie wordt gehonoreerd binnen de CAO Huisartsenzorg. Inschaling vindt plaats op basis van 
opleiding en passende werkervaring. 
 
Interesse? 
Meer informatie over MCC Omnes vind je via de website www.mcc-omnes.nl. Voor meer informatie 
over de functie kun je contact opnemen met Jessica Vliegen, netwerkregisseur Farmacie, 
telefoonnummer: 06 - 31 69 55 84. 
 
Een schriftelijke sollicitatie kan worden gericht aan jessicavliegen@mcc-omnes.nl. Gelieve uiterlijk 17 
november 2020 reageren. 23 november vinden de sollicitatiegesprekken plaats. 


