
 

VACATURE: Praktijkmanager Huisartsenzorg 
 
 
 

 

 

 

 
Krimpen aan den IJssel heeft een modern gezondheidscentrum: huisartsen, ziekenhuis, paramedici, apotheek 
en sociaal domein zijn vertegenwoordigd. De huisartsen werken in deze unieke setting samen met meer dan 
30 verschillende zorg- en dienstverleners. Alle huisartsen werken, verdeeld over vijf huisartsenpraktijken, 
samen onder één dak. Ze zijn georganiseerd en werken samen als Hagro binnen de Stichting Huisartsen 
Krimpen (SHK). De huisartsen leveren de reguliere medische zorg aan bijna 29.500 patiënten. Dezelfde 
huisartsengroep vormt Zorggroep Krimpen, een coöperatie waarbinnen de ketenzorg is georganiseerd.  
 
Voor de SHK zijn we op zoek naar een: 
 

PRAKTIJKMANAGER (20-24 uur) 
 
Wat houdt het werk in? 
Als praktijkmanager ben je de spil in het web tussen de huisartsenpraktijken. Je ontlast de huisartsen bij niet 
patiëntgebonden taken. Je bent goed zichtbaar, communicatief zeer vaardig en goed op de hoogte van de 
beleidswijzigingen en zorgontwikkelingen binnen de eerste lijn. Je ondersteunt huisartsen, zodat zij zich meer 
kunnen focussen op de directe patiëntenzorg.  
 
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden? 
De functie Praktijkmanager is zeer dynamisch en je bent dan ook breed inzetbaar. Er is nauwe samenwerking 
en afstemming met Zorggroep Krimpen i.c. diens manager. 
Hieronder vind je een greep uit de taken en verantwoordelijkheden: 

- Ondersteunen van het bestuur van de SHK: vergaderingen organiseren, voorbereiden, faciliteren en 
uitwerken, alsmede het voeren van relatiebeheer 

- Ondersteunen van lopende trajecten zoals PaTz-overleg 
- Organiseren en faciliteren van farmacotherapeutische overleggen 
- Bevorderen onderling kwaliteitsbeleid, waaronder begeleiden (her)accreditatie praktijken 
- Initiëren en implementeren van nieuwe projecten 
- Coördineren en faciliteren van gezamenlijke inkooptrajecten 
- Procesondersteuning bieden op het gebied van ICT aanschaf en beheer 

 
Wat bieden wij jou? 

- Een kleine en laagdrempelige organisatiestructuur, met korte lijnen en een goede onderlinge sfeer en 
samenwerking 

- Werken in een modern en uniek gezondheidscentrum 
- Goede salariëring en secundaire voorwaarden conform de CAO Huisartsenzorg 
- De mogelijkheid uren flexibel in te delen 

 
Wat vragen wij van jou? 

- Afgeronde HBO managementopleiding 
- Minimaal 2 jaar werkervaring als manager/leidinggevende in de zorg 
- Aantoonbare relevante werkervaring in de eerste en / of tweedelijns gezondheidszorg 
- Enige medisch inhoudelijke kennis is een pré 

 
Zijn dit jouw kwaliteiten? 

- Enthousiaste teamspeler met inzet voor verdere ontwikkeling van de huisartsenzorg 
- Communicatief vaardig met inlevingsvermogen en humor 
- Een dienstverlenende houding, analytisch sterk en kwaliteit hoog in het vaandel 

Ben je daarbij een warme en verbindende persoonlijkheid, pro actief, positief kritisch en heb je het vermogen 
om mensen mee te nemen in je ideeën? Dan leren we je graag kennen. 
 
Je sollicitatiebrief, voorzien van CV, ontvangen we graag vóór 19 januari 2018. Je kunt dit mailen naar 
zorggroep@gckrimpen.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Caroline Vercouteren via bovenstaand 
e-mailadres of telefoonnummer: 06-14476590. 
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