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Senior projectleider innoveren/implementeren 

 
Voor 20-24 uur per week tot april 2022 met de mogelijkheid tot uitbreiding en verlenging 

MCC Omnes: netwerken en innoveren! 

MCC-Omnes is een netwerkorganisatie die de schakel vormt tussen zorgpartners in de regio 
Westelijke Mijnstreek. 
Medewerkers van MCC Omnes werken aan verbetering, vernieuwing en innovatie in de zorg op 
regioniveau. Initiatieven komen vanuit de samenwerkende medische zorgprofessionals in de re-
gio of vanuit de zogenaamde Mijnstreekcoalitie.  
 
Als klein slagvaardig team zet MCC Omnes innovatieve projecten op in de regio en rondt deze 
af zodat ze vervolgens in de reguliere zorg kunnen worden geïmplementeerd.  
 
Een van de projecten die onder het penvoerderschap van MCC Omnes wordt uitgevoerd is de 
ontwikkeling van de PlusPraktijken. Daarnaast levert MCC Omnes projectleiders op het gebied 
van innovatieve zorgpaden binnen de Mijnstreekcoalitie. 

Functie-omschrijving 

De vacature betreft een combi-functie voor vooralsnog 20 - 24 uur per week. 

1. Projectleiderschap PlusPraktijken (8-16 uur per week) 

In de regio werken negen huisartspraktijken als ‘PlusPraktijk’ aan ‘De huisartspraktijk van de 
toekomst’. Doelmatig, wijkgericht werken en patiënt/burgerparticipatie zijn belangrijke funda-
menten. PlusPraktijken stellen zich toetsbaar op, willen leren van elkaar en zijn niet bang voor 
verandering.  
Tot nu toe is het projectleiderschap uitgevoerd door externe projectleiding. In deze fase van het 
project is het toe aan een projectmanager die huisartspraktijken van binnen uit goed kent en 
een netwerk heeft in de regio.  

Degene die wij zoeken leidt in toenemende mate de processen die nodig zijn voor de uitwerking 
van plannen en projecten en bewaakt de voortgang hiervan. Je betrekt, inspireert en faciliteert 
de praktijkmanagers en huisartsen van de PlusPraktijken en ontwikkelt en monitort data om re-
sultaten te kunnen evalueren. 

Ben jij diegene die het stokje gaat overnemen? Dan leg je verantwoording af aan de stuurgroep 
waarbinnen partners CZ, Meditta en MCC Omnes vertegenwoordigd zijn. 

2. Projectleiderschap van projecten onder de programmalijn chronische zorg (4-8 uur 
per week) 

De onderwerpen betreffende innovatie en vernieuwing in zorgpaden rondom lijnloze chronische 
zorg breiden zich uit. 

Het project Diabetes 2.0 verkeert qua ontwikkeling in de afrondende fase. De implementatie 
vraagt een projectleider met veel kennis van processen in de zorg, maar die ook mensen weet 
te enthousiasmeren voor de nieuwe aanpak. 
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Jouw werkzaamheden: 

 Implementatie van zorginnovaties t.b.v. versterking eerste lijn 

 Periodieke afstemming met zorgprofessionals uit het veld 

 Monitoring van de nieuwe zorg  

 Verzorgen van terugkoppeling aan Kerncoalitie Mijnstreek en overige bestuurders 

Profiel 

Voor deze functie vragen wij een WO of HBO-plus opgeleide kandidaat met relevante opleiding 
en ervaring op het gebied van projectmanagement en implementatie-ervaring in de gezond-
heidszorg. Je hebt aantoonbare ervaring met verandertrajecten, je bent resultaat- en oplos-
singsgericht, creatief en je hebt een goed ontwikkeld inlevingsvermogen voor de praktijken en 
de medewerkers. Je bent klantgericht, gestructureerd en hebt duidelijk in het vizier wat jouw rol 
is om projecten tot een succes te maken. Je werkt zelfstandig, proactief en hebt een hands-on-
mentaliteit. 
Ervaring met de cultuur en werkwijze van huisartspraktijken is een vereiste. 

Dienstverband 

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd van 20-24 uur per week tot april 2022 met op-
tie tot uitbreiding en verlenging. Salariëring vindt plaats vanuit de cao Huisartsenzorg en is 
mede afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. 

Reageren en contact 

Voor vragen en / of nadere informatie over deze functie, kun je contact opnemen met: 
Lilo Crasborn (PlusPraktijken) of Dennis Muris (Chronische Zorg) via het secretariaat van MCC 
Omnes. Telefoonnummer (046) 457 11 30. 

Je motivatie met cv kun je, onder vermelding van de vacaturenaam tot en met 31 maart 2021 
per mail verzenden naar: info@mcc-omnes.nl 
 
De eerste ronde sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 7 april 2021. 
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