
Adviseur zorgverkoop & interne beheersing

Kern van de functie
Het ontwikkelen, uitvoeren en regisseren van zorgverkoopstrategieën en processen, het
implementeren en monitoren van zorgcontracten en bekostigingsmethodieken en het
verzorgen van audits met betrekking tot het aandachtsgebied.

Plaats in de organisatie
Ontvangt leiding van de directeur-bestuurder en geeft functionele aanwijzingen aan de
medewerkers zorgadministratie. Ook kan er sprake zijn van het geven van functionele
aanwijzingen aan medewerkers die betrokken zijn bij interne audits.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen
● Ontwikkelen van zorgverkoopstrategieën
● Uitvoeren en regisseren van het verkoopproces
● Implementeren en monitoren

Ontwikkelen van zorgverkoopstrategieën
● Volgt en analyseert ontwikkelingen in de markt, wensen en eisen van financiers en

wet- en regelgeving, beoordeelt deze op mogelijke impact en kansen voor de
organisatie en vertaalt dit naar voorstellen en adviezen;

● Ontwikkelt samen met het zorgverkoopteam verkoopstrategieën voor zorg- en
dienstverleningen van Forte GGZ en OCRN, op basis van gesignaleerde
ontwikkelingen en de doelstellingen van de organisatie;

● Zorgt voor het (laten) opstellen van businesscases, gericht op profilering, kostprijs-
en tariefbepalingen;

● Ontwikkelt verkoopprocessen, - plannen en (financiële) kaders voor
zorgcontractering, binnen kaders van in- en externe regelgeving, beleid en
procedures.

Uitvoeren en regisseren van het verkoopproces
● Coördineert de uitvoering van zorgverkoopprocessen en -plannen en adviseert het

directieteam en behandelteams bij de uitvoering/naleving;
● Onderhoudt een contactennetwerk met gemeenten, zorgverzekeraars en

netwerkorganisaties en representeert de organisatie bij bijeenkomsten;
● Inventariseert zorgcontractering- en aanbestedingsmogelijkheden, adviseert het

directieteam over contractuele voorwaarden en stelt aanbestedingsplannen op;
● Voert in samenwerking met het zorgverkoopteam besprekingen met financiers en

coördineert de totstandkoming van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Implementeren en monitoren
● Vertaalt contractafspraken in afstemming met het directieteam en behandelteams

naar eisen ten aanzien van interne bedrijfsvoering/de AO/IC, draagt zorg voor de
implementatie en ondersteunt en adviseert bij de toepassing/naleving daarvan;

● Fungeert als aanspreekpunt voor financiers en ketenpartners en zorgt in het kader
van contractbeheer voor monitoring van de contractuele voorwaarden en het (laten)
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opstellen van periodieke rapportages en prognoses. Signaleert afwijkingen, stelt
verbetervoorstellen en adviezen op;

● Draagt zorg voor en/of begeleidt periodieke in- en/of externe audits, gericht op
gecontracteerde zorg in relatie tot verleende zorg en de interne bedrijfsvoering;

● Draagt zorg voor de implementatie/toepassing van zorgbekostigingsmethodieken en
een adequate AO/IC met betrekking tot de gecontracteerde- en geleverde zorg;

● Zorgt voor afstemming met de financiële administratie, geeft functionele aanwijzingen
gericht op een adequate zorgadministratie aan betreffende medewerkers en is
verantwoordelijk voor de control op een juiste, volledige en tijdige zorgadministratie.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis
Academisch werk- en denkniveau en een afgeronde relevante Hbo-opleiding is nodig,
alsmede ruime ervaring met aanbestedingen en zorgcontractering. Daarnaast is kennis
nodig van actuele wet- en regelgeving en (markt) ontwikkelingen binnen de
gezondheidszorg. Ontwikkelingen daarin moeten worden bijgehouden en beoordeeld op hun
implicaties voor de organisatie.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is nodig voor het verrichten van werkzaamheden binnen externe- en door
het directieteam gestelde beleidskaders en zorgverkoopstrategieën, die zelf worden
ontwikkeld. Initiatief is vereist bij het ontwikkelen van voorstellen en adviezen,
onderhandelingsbesprekingen en het onderhouden van netwerkcontacten. Terugval is
mogelijk op het zorgverkoopteam en de directeur-bestuurder.

Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zoals tact, het kunnen overbruggen van tegenstellingen,
overtuigingskracht, conversatie- en onderhandelingsvaardigheden en het overwinnen van
weerstanden zijn nodig bij het doen van voorstellen en adviezen, contractmanagement en
beheer, coördineren en uitvoeren van verkoopprocessen en het onderhouden van
netwerkcontacten.

Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed
Er is risico op materiële schade bij het ontwikkelen, uitvoeren en coördineren van
verkoopstrategieën en processen en het bijdragen aan onderhandelingen. Immateriële
schade kan ontstaan bij het onderhouden van netwerkcontacten en het vertegenwoordigen
en profileren van de organisatie. Er is sprake van invloed op het tactisch en strategisch
zorgverkoopbeleid en medeverantwoordelijkheid voor de naleving van contractafspraken.

Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij advisering en ondersteuning van de directie,
het onderhouden van netwerkcontacten en bij onderhandelingsbesprekingen. Schriftelijk
uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij het opstellen van contracten, rapportages, adviezen
voorstellen.

Bewegingsvaardigheid
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Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verwerken van gegevens op een PC, waarbij
gezien de hoeveelheid enige snelheid vereist is.

Oplettendheid
Oplettendheid is vereist bij het signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelen, het
adviseren van de directie en het zorgverkoopteam, het verrichten/begeleiden van audits en
het opstellen en inregelen/monitoren van contracten. Onvoldoende oplettendheid heeft
consequenties voor de (financiële) positie van de organisatie.

Overige functie-eisen
Doorzettingsvermogen en Systematisch werken is van belang bij het voeren van
onderhandelingsbesprekingen, het implementeren en monitoren van contractbepalingen, het
coördineren van verkoopprocessen en het analyseren van- en adviseren over (markt)
ontwikkelingen. Integriteit bij het beschikken over vertrouwelijke (strategische) informatie van
de organisatie. Representativiteit is van belang bij het onderhouden van contacten met
financiers en netwerkorganisaties.

Inconveniënten
Psychische belasting kan optreden door het omgaan met tegengestelde belangen het
medeverantwoordelijk zijn voor de zorgverkoop van Forte GGZ en OCRN.

Salaris
FWG 60, CAO GGZ
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