Indigo zoekt een stevige professional als Manager Zorg voor de regio Haaglanden Klinisch
Psycholoog/Psychiater

Indigo zoekt een ervaren Manager Zorg voor de basis GGZ
Aantal uur per week
Vacaturenummer
Locatie
Uiterste reactie datum

32-36
IND1812
Den Haag Lijnbaan
25-07-2019

Over je nieuwe baan als...
Indigo is op zoek naar een coachende en energieke leidinggevende voor de regio Haaglanden.
Ben je Klinisch Psycholoog of Psychiater en haal je voldoening uit het door ontwikkelen van
teams, opzetten van beleid, meedenken in de regionale strategie en het fungeren als
inhoudelijk boegbeeld? Ben jij zowel mens- als resultaatgericht? Dan komen we graag met je
in contact!
Gezien de gevraagde competenties, denken we aan een medisch specialist om deze functie te
vervullen.
Indigo heeft negen teams in de regio Haaglanden, waaronder ook preventie en POH GGZ.
Daarnaast wij werken samen met bijna 100 huisartsenpraktijken. We bieden onze patiënten
probleemgerichte, en herstelgerichte behandeling met het unieke basisGGZ behandelmodel:
voor patienten met aanhoudende, licht tot matig ernstige, psychische problemen.
De behandelteams kenmerken zich door een goede kwaliteit van zorg en hoge
patienttevredenheid (boven 8 op zorgkaart Nederland!). Ook is er een hoge mate van
zelfstandigheid en potentieel ondernemerschap binnen de teams. Indigo zoekt een stevige
Manager Zorg die collega’s kan binden en richting kan geven. Samen met de Manager
Bedrijfsvoering ben je integraal verantwoordelijk voor een team met in totaal ca. 110
collega’s.Jullie zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de behandelinhoudelijke en
bedrijfsmatige doelstellingen voor de regio en beslissen mee in het managementteam van
Indigo.Wij zoeken dan ook een ervaren Manager die voeling houdt met patiënten en voor een
deel blijft werken als behandelaar.
De focus van de werkzaamheden ligt op:
Het inspirerend tot stand brengen van, en uitvoering geven aan het behandelbeleid
Binnen gestelde kaders de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening naar
klanten/patiënten garanderen
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Verantwoordelijk voor de realisatie van een kwalitatieve en kwantitatieve goede
zorgverlening
Vertegenwoordiging van de instelling c.q. de organisatie-eenheid vanuit zorginhoudelijk
aspect, zowel in- als extern, vooral ook bij de huisartsen
Verantwoordelijk voor een goede en tijdige klachtafhandeling, daar waar het klachten
van behandelinhoudelijke aard betreft
In samenwerking met collega’s en medewerkers, verdere doorontwikkeling van
zelforganiserende teams
Meewerken aan nieuw behandelbeleid, zoals anonieme e-health of de digitale poli van
Indigo
Over jou

Je bent een BIG-geregistreerde Klinisch psycholoog of Psychiater en hebt bij voorkeur
minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende
Je put inspiratie uit oplossingsgerichte intensieve kortdurende zorg
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, bent sociaalvaardig, je kunt initiëren,
motiveren en corrigeren met gevoel voor humor.
Je hebt kennis van het begeleiden van veranderingstrajecten en het opzetten van
innovatietrajecten
Affiniteit met E-Health is een pré
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maken
onderdeel uit van de sollicitatie procedure.
Over Indigo

Indigo wil mensen met (risico) op psychische klachten, direct en dichtbij, goede hulp
aanbieden. Hierdoor kunnen cliënten zo snel mogelijk regie nemen over hun eigen leven en
deelnemen aan de samenleving. Door preventie, de POH-GGZ functie en het behandelen in
de Basis GGZ kunnen wij zorg op maat bieden. Dit is onze missie waar ruim 800 medewerkers
zich iedere dag voor inzetten. Daarmee bereiken wij jaarlijks meer dan 160.000 mensen.

Indigo investeert gezamenlijk in marketing, e-health, kwaliteit van zorg en onderzoek. Wij
hebben een eigen Indigo Handboek "Focus in de Basis GGZ" en bijbehorende opleidingen
voor onze behandelaren en hulpverleners.
Over de regio

Indigo Haaglanden is onderdeel van Indigo West en Parnassia Groep en bestrijkt een groot
deel van de Randstad. Indigo Haaglanden bestaat zelf uit de regio Den Haag. Met 122
werknemers in dit gebied worden er gemiddeld 2800 cliënten per jaar behandeld in de Basis
GGZ.
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Interessant, maar wat bieden we dan?

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd.
Voor deze unieke en verantwoordelijke baan bieden wij een passend salaris afhankelijk van je
ervaring en opleidingsachtergrond (FWG 70-75). Klik hier voor meer informatie over onze
arbeidsvoorwaarden.
Contactpersoon

Bas van der Hoorn
Bestuurder Indigo
088-3571888
wervingsbureau@parnassiagroep.nl
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