
Bewegingsvisie is op zoek naar een 
manager zorgcontractering m/v
- 16 -18 uur per week 
- Netwerker, representatief, analytisch, ondernemend en proactief
- HBO niveau (bij voorkeur juridische of bedrijfseconomische achtergrond)
- Bij voorkeur ervaring met (zorg)contracteren/onderhandelen

Jouw uitdaging
Jouw uitdaging is om optimale contracten met de zorgverzekeraars overeen te komen, o.a. door een 
structurele relatie op te bouwen met alle zorgverzekeraars. Je zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent 
van belangrijke ontwikkelingen in de zorgfinanciering en anticipeert op marktontwikkelingen. 
Je signaleert tijdig knelpunten (in de uitvoering of bekostiging) en vertaalt dit naar voorstellen ter 
verbetering van onze contracten. 

Je blijft continue op de hoogte van wat er speelt op gebied van evidence based practice en relevant 
wetenschappelijk onderzoek. Wanneer innovatieve ontwikkelingen kunnen zorgen voor een betere 
aansluiting op klantbehoefte en wensen van zorgfinanciers, ga je hier proactief mee aan de slag.

Je neemt deel aan landelijke commissies en werkgroepen en vertegenwoordigt Bewegingsvisie waar 
nodig bij externe gelegenheden.

Waar ga je werken?
Je beschikt over een eigen auto en werkt naar eigen inzicht vanuit huis of vanuit één van diverse locaties 
van Bewegingsvisie, maar minimaal 1x per week vanuit de hoofdlocatie in Zwolle.

Wat bieden we jou?
Een uitdagende baan, flexibiliteit om je werkdag in te delen naar eigen inzicht, een zelfstandige functie 
binnen een enthousiast team met korte lijnen en een informele sfeer. Een marktconform salaris. De functie 
kan zowel in loondienst als in zzp-constructie worden uitgevoerd. 
Enthousiast? Heb je vragen of direct solliciteren?

Ben je enthousiast over de vacature, maar heb je nog vragen? Bel dan met Herwin Renshoff, 
bestuursvoorzitter van Bewegingsvisie, te bereiken via telefoonnummer: 085 401 95 51 of 06-306 04 501. 
Meer over Bewegingsvisie kun je lezen op www.bewegingsvisie.nl. Je sollicitatie kun je sturen naar 
herwin@bewegingsvisie.nl o.v.v. vacature manager zorgcontractering. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


