Lambertus
Wip

Profiel
Ik ben een zelfstandig gedreven ondernemer in de gezondheidszorg met zowel
ervaring als zorgverlener als ook met dienstverlenende ervaring. Een
netwerker pur sang, die werkt op basis van deskundigheid en samenwerking.
De moderne ondernemer heeft inzicht in de rolverdeling van individuele
stakeholders, zorggroepen en zorgverzekeraars. Met mijn ervaring en
vaardigheden kan ik een duidelijke meerwaarde bieden voor de Nederlandse
gezondheidszorg.

Contact
Nieuwe Kruisstraat 6 rd
2011 RP Haarlem
+31(0) 6 315 77 882

Werkervaring

bertwip@zorgip.nl

2018–heden
Praktijkmanager

• Facilitair & Financieel • HAP Westbroekerplas

2009–2020
Praktijkmanager

• Facilitair & Financieel • HAP Nieuwendam

2009–heden
Zelfstandig ondernemer• Werving en
selectie/detachering/deskundigheidsbevordering en Advies
2001-2009
Rayonmanager, Accountmanager & Salesmanager

• GSK

Opleiding
Breederode, Rotterdam
•
Praktijkmanager eerstelijns gezondheidszorg i.o.
Inholland, Haarlem
•
Arbeidsrecht
Synopsis, Noordwijkerhout
•
Verpleegkunde B

Leiderschap
Voorzitter vereniging van eigenaren 2007-2013
Eigen onderneming 2009 - heden

• ZorgIP

https://linkedin.com/in/bertwip/
https://zorgip.nl
https://stateoftheair.nl
https://pohkennisbank.nl

Competenties:
Brede kennis van Zorgsector
Zelfstandig
Creatief
Analytisch
Communicatief vaardig
Samenwerker

Cursussen
Office
Krauthammer Communcatie
Zenit Communicatie
Goed Werkgeverschap

Talen
Nederlands (uitstekend)
Engels (redelijk)
Duits (eenvoudig)

Lambertus
Wip
Werkervaring Specificaties
(Crisis) Praktijkmanager • Facilitair • HAP
Westbroekerplas
Als crisismanager heb ik de huisartsenzorg weten te garanderen, het personeel
weten te behouden en leegloop van patiënten zoveel mogelijk weten terug te
dringen tijdens crisis rondom de praktijkhouder.
Daarna volgde succesvolle praktijkovername, praktijkmanagement en DGA. Als
DGA/praktijkmanager ben ik verantwoordelijk voor alle facilitaire en
financiële zaken van de huisartsenpraktijk.

Praktijkmanager • Facilitair • HAP Nieuwendam
Als praktijkmanager heb ik praktijkondersteuning ingevoerd en de
huisartsenpraktijk aangesloten bij de Ketenzorg. Verantwoordelijk voor alle
externe contacten waaronder de SEZ Ketezorg

Zelfstandig ondernemer • Werving en
selectie/detachering/deskundigheidsbevordering en
Advies • ZorgIP
Werving en Selectie: Als expert in ‘competentie gerichte selectie vragen’
talloze kandidaten middels de STARR(T) methode geïnterviewd voor functies in
de huisartsenpraktijk. Van artsen tot praktijkondersteuners en
doktersassistenten.
Detachering: Huisartsenpraktijken geholpen aan vast en tijdelijk personeel.
Vaste klantenkring opgebouwd.
Deskundigheidsbevordering: State of the AIR (label van ZorgIP) opgericht als
vaste waarde in de regio voor de ‘CASPIR’ cursussen en andere Luchtweggerelateerde nascholingen zoals ‘AIRmanagement’ en ‘Bijzondere
Omstandigheden bij longziekten’.
Advies: Huisartsen geholpen bij het inzichtelijk maken van de kosten en de
baten praktijkondersteuning. Terugkoppelen gegeven t.a.v. portfolio
longfunctiemetingen in de huisartsenpraktijk. Huisartsen geadviseerd t.a.v.
functie POH GGZ.

Rayonmanager/Accountmanager/Salesmanager • GSK
Als rayonmanager , accountmanager en salesmanager analyseerde ik
gebiedsgegevens en omzet en deze koppelde deze aan mijn Rayonplan.
Bezoeken van accounts en key accounts om waarde van GSK producten te
positioneren.
Organiseren van nascholingen en FTO’s om positie GSK producten in de regio te
verstevigen en bezoekbaarheid aan stakeholders te verhogen.
Succesvol met projecten in huisartsenpraktijken en apotheken waardoor
patiënten een betere gecombineerde Astma en COPD behandeling kregenp.
Met ALLSTARS van GSK naar Mexico door uitstekende resultaten in regio.

Hobby’s
Piano
Gitaar
Reizen

Referenties
Op aanvraag

