
 

 

Nieuw: vacature Customer Success Manager 

APRIL, 2021 

 
Ben jij op zoek naar jouw volgende carrièrestap met meer verantwoordelijkheid en wil jij impact 

maken in de zorg? Wil jij ook werken in een dynamische scale-up organisatie waar je echt nog 

het verschil kan maken? Maak dan nu kennis met PATIENT+ en solliciteer op deze mooie rol!  

 

PATIENT+ is op zoek naar een Customer Success Manager met ervaring binnen of affiniteit met 

de gezondheidszorg of medische industrie. Als Customer Succes Manager ben je het eerste 

aanspreekpunt van PATIENT+ en verantwoordelijk voor het succes van klanten met onze digitale 

keuzehulpen. Jij faciliteert, stimuleert en adviseert klanten, zoals zorginstellingen en 

zorgverzekeraars bij de toepassing van keuzehulpen. Bovendien houd je je bezig met het 

uitbreiden en behouden van klanten van PATIENT+. 

  

PATIENT+ is een snel groeiende organisatie en heeft als missie dat patiënten de juiste zorg 

krijgen. Dit doel bereiken we door het ontwikkelen van keuzehulpen en stimuleren van toepassing 

van digitale keuzehulpen in de dagelijkse praktijk. Keuzehulpen geven patiënten begrijpelijke 

medische informatie over hun diagnose. Daarnaast helpt een keuzehulp de patiënt te begrijpen 

welke impact een behandeling heeft op zijn of haar dagelijks leven. Na het doorlopen van de 

keuzehulp, kiezen patiënten samen met hun arts de best passende behandeling. PATIENT+ is de 

grootste aanbieder van keuzehulpen in Nederland. Zie voor onze 

keuzehulpen: www.keuzehulp.info.   

 

Locatie: Flexibel thuis en op locatie Amsterdam/ Den Haag  

  

  

http://www.keuzehulp.info/


Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor het klantensucces voor de toepassing van keuzehulpen in 

ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en bij verzekeraars. Je faciliteert, stimuleert en adviseert 

klanten bij keuzehulptoepassing en schakelt hierbij met verschillende stakeholders (denk 

aan: projectleiders, artsen, ICT, verpleegkundigen, polimedewerkers, etc.) 

• Je vergroot het aantal keuzehulpen bij klanten uit en bent verantwoordelijk voor de 

contractverlenging met zorginstellingen 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en het gezicht van PATIENT+ en biedt 

support bij vragen over de keuzehulp applicatie 

• Je maakt dat PATIENT+ doorgroeit als organisatie en stelt proactief verbeteringen voor die 

bijdragen aan het succes en schaalbaarheid van PATIENT+ 

  

Wat verwachten we van je en wat neem je mee? 

• Je staat sterk in je schoenen en hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 

• Je hebt een afgeronde opleiding op hbo/wo niveau, 3-5 jaar werkervaring en affiniteit/ 

ervaring met de gezondheidszorg 

• Je bent ondernemend, flexibel en proactief 

• Je houdt goed overzicht, bent nauwkeurig en kunt veel ballen in de lucht houden 

• Zelfstandig werken en veel verantwoordelijkheid 

•  Je denkt proactief mee over  

 

Wat mag je van ons verwachten: 

• De kans om je stempel te drukken op de gezondheidszorg in Nederland bij de marktleider in 

keuzehulpen 

• Jonge en informele organisatie met korte lijnen en nauwe samenwerking met gedreven en 

enthousiaste collega’s 

• Een marktconform salaris en reiskostenvergoeding en laptop/telefoonvergoeding 

• Fulltime functie (32 /40 urige werkweek) met 25 vakantiedagen 

• Flexibel werken en thuiswerken 

• Veel doorgroeimogelijkheden en vrijheid in het uitvoeren van je werkzaamheden 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.  

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

• Teamuitjes 

  

Word jij onze nieuwe aanwinst? Stuur je cv en motivatie naar Michiel Hageman 

michielhageman@patientplus.info 

Zie ook website: http://www.patientplus.info en www.keuzehulp.info 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. We werken niet samen met recruitmentbureaus. 
 

http://www.patientplus.info/
http://www.keuzehulp.info/

