
 

Collega gezocht! 

Ons bestaansrecht 

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen 

bouwen aan Pragus. Naar ervaren mensen 

met wie de klik er is. We willen elkaar 

blindelings kunnen vertrouwen.  

Vertrouwen dat uiteindelijk de zorg er beter 

van wordt en dus de patiënt of cliënt ervan 

profiteert. Want voor de patiënt werken we 

aan de verbetering van de door hem/haar 

waargenomen kwaliteit van de zorg.  

Goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft, 

geleverd door zorgverleners die met elkaar 

samenwerken. Wij starten bij de patiënt. Dat 

is ons bestaansrecht.  

Wij helpen onze klanten met.. 

We leiden en ondersteunen onze klanten bij 

de inrichting van patiëntgerichte organisaties 

en zorgnetwerken.  

We bedenken nieuwe oplossingen voor 

processen, communicatie en 

informatievoorziening met als startpunt de 

patiënt.  

We zorgen dat er verbinding ontstaat tussen 

de verschillende partijen in het zorgnetwerk 

en met de nieuwe oplossingen.  

En we helpen onze klanten te innoveren 

richting patiëntgerichte partners in 

zorgnetwerken.  

Wat verwachten wij van je?  

We hebben stevige verwachtingen van onze 

nieuwe collega’s:  

• Je wil het verschil maken door pragmatiek 

en focus voor onze klant en de patiënt;  

• Je werkt met respect voor ethiek en 

menselijke drijfveren waardoor je 

draagvlak veiligstelt; 

• Je bent zelfstarter, ziet kansen en weet die 

te ontwikkelen en anderen te 

enthousiasmeren; 

• Je weet zorgvuldig te communiceren en 

voelt je goed in een politiek spanningsveld 

waarin uiteenlopende belangen afgewogen 

moeten worden; 

• Kennis van onderwerpen als 

patiëntgerichtheid, value based 

healthcare, ketens en innovatie is 

noodzakelijk;  

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de 

zorgsector;  

• Analytisch vermogen, leiderschap, 

creativiteit en andere adviesvaardigheden 

zijn essentieel;  

• Je bent in staat zelfstandig projecten te 

ontwikkelen en te leveren bij klanten en 

een relatie met onze huidige klanten 

nieuwe klanten te ontwikkelen en te 

onderhouden;  

• Én je wilt samen bouwen en geven richting 

aan Pragus. 

Wat kun jij van ons verwachten? 

Natuurlijk mag je van ons ook heel wat 

verwachten. 

• Je krijgt de ruimte om het verschil te 

maken in de zorgnetwerken van morgen, 

als individu maar vooral met het team; 

• Ook jij bepaalt hoe ons hogere doel 

bereikt wordt, welk pad we afleggen, hoe 

we invulling geven aan ons hoger doel;  

• Je krijgt de ruimte om in een klein team 

nieuwe initiatieven te ontwikkelen;  

• We helpen je bij het ontwikkelen van je 

netwerk;  

• Je krijgt de ruimte en de begeleiding om 

jezelf te ontwikkelen door training & 

opleiding;  

• Je krijgt collega’s die je gedrevenheid op 

het innoveren van zorgnetwerken delen.  

Wil je mede vormgeven aan Pragus? Én 

het verschil maken voor onze klant en de 

patiënt? 

Neem dan contact op: 

Edy.kikken@pragus.nl 

+31 6 13 71 41 10  

mailto:Edy.kikken@pragus.nl

