
voor leden van Zorggroep Haringvliet, 
Zorggroep Hoeksewaard en Zorggroep Cohaesie

Flexibele personeelsoplossing 
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Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden komt voort uit de vraag van veel huisartsenpraktijken: een 
oplossing voor uitval van doktersassistenten en praktijkondersteuners. Flexpool Zuid-Hollandse 
Eilanden brengt alle flexibel inzetbare en reeds werkzame doktersassistenten en praktijk-
ondersteuners van de regio in kaart. Deze medewerkers worden gecombineerd 
met een pool van externe flexibel inzetbare kandidaten. 
De flexpool draagt zorg voor soepele en flexibele inzet op afroep 
en de gehele contractuele en financiële afwikkeling daarvan.

Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden kan eveneens ingezet worden 
indien een huisartsenpraktijk een zelf gevonden kandidaat of 
oud-collega te werk wil stellen. Voor de contractering en 
verloning kan dan een beroep gedaan worden op 
Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden. 

Wanneer uw praktijk te maken krijgt met uitval door ziekte, 
zwangerschap of bijzonder verlof, kan uw praktijk terugvallen op 
Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden. Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden 
kan huisartsenpraktijken ondersteunen met het invullen van 
onderstaande functies: 

 Doktersassistenten
 Apothekersassistenten
 Praktijkondersteuners Somatiek
 Praktijkondersteuners GGZ (i.s.m. PRO Praktijksteun)

Ondersteuning
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Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden biedt u de volgende voordelen:  
 Werving en selectie uitbesteed

 
 All-in tarief per gewerkt uur

 
 Volledige flexibiliteit

 
 Ervaren medewerkers 

 
 Geen risico op doorbetaling bij ziekte

  
 Alleen betalen voor gewerkte uren

  
   Geen administratieve rompslomp

 

Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden is ontstaan vanuit een samenwerking van Zorggroep 
Haringvliet, Zorggroep Hoeksewaard en Zorggroep Cohaesie met PRO Flexpool, een activiteit 
van PRO Groep. 

www.flexpool.org
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Initiatief

Voordelen
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Kosten
Om u een indicatie te geven van de kosten bij de 
inzet van een flexibel inzetbare kandidaat, treft u 
onderstaand de uurtarieven en samenstelling van 
uurtarief aan. De kosten worden gebaseerd op de 
functie, ervaring en het loon van de kandidaat 
(+10% toeslag bij flexibele inzet).

Onderstaand vindt u het minimale en maximale 
uurtarief volgens de CAO Huisartsenzorg achter 
de betreffende functie.
 

Voor inzet langer dan drie maanden 
(bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof) 
hanteren wij een gereduceerd tarief. 

 

Uurtarieven (excl. BTW)

Samenstelling uurtarief
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Planning en bemiddeling

Verzuimzorg

Ziekteverzuim 
(verzekering)

Personeelsadministratie

Salarisadministratie

Vakantiegeld

Werkgeversdeel 
pensioenpremie

Verlof- en feestdagen

Sociale verzekering en 
premies

Bruto salaris 

Werknemersdeel 
pensioenpremie

Loonheffing/sociale lasten

Netto salaris

 
Functie Minimaal 

uurtarief 
Maximaal 
uurtarief 

Doktersassistent
 

(o.b.v. schaal 4 en 5) 
€ 21,50 € 34,00 

Praktĳkondersteuner 
Somatiek

 

(o.b.v. schaal 6 en 7) 

€ 27,50 € 43,00 

Praktĳkondersteuner 
GGZ  

Bĳ inzet van langer dan drie 

maanden tenminstekostenneutraal. 

Gemiddeld € 1.500,- rendement per 
kwartaal. 



Uw contactpersonen
Zie onderstaand uw contactpersonen van Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden. 

Annika 
Goeloe-de Brouwer

Desiree 
van Limpt
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Telefoon
085-9022085

E-mail
info@flexpool.org

U kunt contact opnemen met Flexpool Zuid-Hollandse Eilanden via: 

Vragen? Neem contact met ons op!

www.flexpool.org




