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Vacature Coördinator Keten Informatie Systeem (KIS) 

4 april 2015 

 

Huisartsen Zorggroep Breda en Zorggroep Het Huisartsenteam zijn regionale eerstelijns 

samenwerkingsverbanden van in totaal resp. 100 en 40 huisartsen. Samen met gespecialiseerde zorgaanbieders 

uit de regio - zoals SHL Groep, specialisten uit de omliggende ziekenhuizen, diëtisten, podotherapeuten en 

pedicures, leveren zij zorg aan diverse (groepen) patiënten: mensen met een verhoogd risico op hart- en 

vaatziekten, Diabetes type 2, COPD, Astma, mensen met problemen van psychische aard en kwetsbare ouderen. 

Door regionale samenwerking zijn de huisartsen beter in staat in te spelen op de veranderingen in de zorgmarkt 

en kunnen zij blijven voldoen aan de toenemende vraag naar zorg.  

Beide zorggroepen hebben gezamenlijk besloten te gaan werken met het KIS Care2U. Een KIS levert een 

belangrijke bijdrage aan een betere informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders, optimaliseert de 

processen binnen een zorgketen en ondersteunt de patiënt bij zelfmanagement.  

Vanaf medio 2015 zullen alle huisartspraktijken en ketenpartners van beide zorggroepen gaan werken met het 

KIS.  

 

De twee zorggroepen zijn samen op zoek naar een 

Coördinator KIS 
32 uur per week 

 

Je functie 

Als Coördinator KIS ben je in deze functie voor beide zorggroepen de centrale spil als het gaat om Care2U. Je 

draagt de verantwoordelijkheid voor het mede ontwikkelen en borgen van KIS beleid inclusief de ontwikkeling 

van nieuwe functionaliteiten. Je waarborgt een goede werking van KIS door vragen en problemen rondom het KIS 

juist te coördineren en nieuwe functionaliteiten via een projectmatig aanpak te implementeren bij huisartsen en 

ketenpartners. Je draagt er zorg voor dat informatiestromen in de zorgketens via het KIS goed lopen en dat 

gegevens op een juiste wijze worden geregistreerd en geactualiseerd. Je bent de communicatie schakel tussen de 

leverancier van Care2U enerzijds en het management en de key-users van beide zorggroepen anderzijds1.  

 

Daarnaast bestaat jouw pakket uit o.a. de volgende taken: 

 Je draagt zorg voor een implementatie- en projectplanning en coördineert en bewaakt de uitvoering. 

 Je voorziet het management van beide zorggroepen van de juiste stuurinformatie en zorgt ervoor dat zij 

goed zijn geïnformeerd over de status van de diverse ontwikkelingen.  

 Je filtert en prioriteert de gebruikerswensen van de zorggroepen richting Care2U. 

 Je organiseert en bent voorzitter van het regionaal gebruikersoverleg en je neemt deel aan het Care2U 

stuurgroep overleg.  

 Je stemt mutaties in de praktijken af met de support-organisatie van Care2U. 

 Je bereidt instructies en scholingen voor bij nieuwe implementatietrajecten; 

 Je zorgt ervoor dat het systeem aan privacy richtlijnen voldoet;  

 Je analyseert de wekelijkse rapportages van Care2U over de gedraaide extracties in de praktijken en zet 

zo nodig de juiste acties uit. 

 

                                                
1 Een helpdesk functie is belegd bij de leverancier. 
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Je bagage  

 Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO niveau, je functioneert bij voorkeur op academisch 

werk- en denkniveau. 

 Je hebt aantoonbare werkervaring in de ICT binnen de zorg, bij voorkeur in de huisartsenzorg, specifiek 

met betrekking tot het implementeren van een ICT systeem. 

 Je blinkt uit in organisatie, coördinatie en projectmatig werken.  

 Je hebt een luisterend oor, bent in staat om de behoefte achter de vraag vast te stellen en kunt deze 

vertalen in concrete gebruikerswensen. 

 Je werkt zelfstandig en bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk). 

 Je durft initiatief te nemen richting professionals in de eerstelijns zorg en je kunt sturing geven aan 

samenwerkingsprocessen tussen deze professionals. 

 Je gaat pragmatisch te werk en je bent flexibel in het aanpakken van verschillende voorkomende 

werkzaamheden. 

 

Ons aanbod 

We bieden je een uitdagende functie aan bij twee zorggroepen die gericht zijn op kwaliteit, samenwerking en 

innovatie. Je krijgt bij beide zorggroepen een contract aangeboden voor 16 uur en een werkplek op beide 

kantoorlocaties te Etten-Leur. Het betreft een functie vooralsnog voor de duur van 1 jaar. Verlenging van het 

contract is afhankelijk van je functioneren en ontwikkelingen in de markt. 

De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg en je ontvangt een goed 

marktconform salaris.  

 

Interesse? 

Als je geïnteresseerd bent in deze functie, dan zien wij je motivatie en Curriculum Vitae graag tegemoet vóór 1 

mei 2015. Je kunt je reactie mailen naar secretariaat@hzgbreda.nl. 

Voor nadere informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met Pascal Versteegh, directeur Huisartsen 

Zorggroep Breda 076-5083568 of Dominiek Rutters-van Lierop, algemeen manager van Zorggroep Het 

Huisartsenteam 076 - 5031290 of 06 – 51986052. 

 


