
 

Heb jij ervaring in de gezondheidszorg en ben jij de spin in het web die ons team komt 
versterken? In de regio Hoeksche Waard zijn we op zoek naar een enthousiaste:  
 

Praktijkmanager voor diverse praktijken  
24-32 uur per week 

 
 

Hoe ziet de functie eruit?  
Als praktijkmanager ben je de centrale spil van de huisartsenpraktijk die medewerkers stimuleert en 
motiveert het beste uit zichzelf te halen om als team de beste zorg te kunnen leveren aan patiënten. Je 
bent gedreven om medewerkers in hun ontwikkelingen en prestaties te motiveren. Je bent 
aanspreekpunt voor de huisartsenpraktijk en hebt een actieve verbindende rol waarmee je zorg draagt 
voor een optimale werksfeer. Je bent vertrouwenspersoon voor medewerkers en sparringpartner voor de 
huisartsen. Je kijkt of processen binnen de praktijk verbeterd kunnen worden en implementeert deze (in 
overleg) op een efficiënte wijze.   
 
Je werkt samen met je collega-praktijkmanagers in de regio. Samen met hen wissel je kennis, ervaringen 
en tips en tricks uit. Je staat er dus niet alleen voor en je kunt jouw eigen competenties maximaal inzetten 
en ontwikkelen. De functie is relatief nieuw in de regio en ben je samen met de praktijkhouders (s) 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de functie.  
 
Om succesvol te zijn in deze functie en de huisartsen en medewerkers te ondersteunen en ontzorgen, 
heb je kennis en ervaring op het gebied van:  

 beleidsontwikkeling en evaluatie;  

 personeels- en arbobeleid;  

 kwaliteitsbeleid;   

 financieel beleid en beheer;  

 communicatie.  
 

Waar kom je te werken?  
Je bent werkzaam voor meerdere huisartsenpraktijken in de Hoeksche Waard en ben je in dienst bij 
Zorggroep Hoeksewaard. Vrijwel alle huisartsenpraktijken zijn onderdeel van de zorggroep met circa 30 
praktijkhouders. Samen hebben zij als doel kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten en deze 
zorg zo optimaal mogelijk en dichtbij huis te leveren. Werken in de Hoeksche Waard betekent werken in 
een unieke streek vlakbij de Randstad. Een gebied met vergezichten, polders, dijken, ruimte en 
karakteristieke dorpen met hechte gemeenschappen. Maar ook een omgeving met ondernemerszin, 
innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling. Het werken in de Hoeksche Waard betekent werken in 
dorpspraktijken met kleine betrokken teams met een laagdrempelige manier van werken.  
 
De manager van de zorggroep is jouw leidinggevende en je rapporteert aan de huisartsen in de praktijk. 
Daarnaast heb je een centrale rol in de communicatie en ontwikkeling tussen praktijk en zorggroep.   
 

 



 

Wat vragen we van jou?  
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding (vanaf NLQF niveau 5, bij voorkeur niveau 6) aangevuld met kennis 
en ervaring op het gebied van management en organisatie. Ervaring binnen de (eerstelijns) 
gezondheidszorg is een pré. Vooral je vaardigheden op het gebied van personeelsmanagement en 
bedrijfsmatige ondersteuning is van belang. Je bent resultaatgericht en besluitvaardig. Omgaan met 
belangentegenstellingen en het overwinnen van weerstanden is voor jou geen probleem. Je werkt 
gestructureerd en kunt zowel op tactisch als strategisch niveau uitvoering geven aan werkzaamheden.  
 

Wat bieden wij?  
• Uitdagende baan in een veranderende omgeving. 
• Fijne samenwerking in praktijken waarbij de sfeer omschreven kan worden als open en collegiaal. 
• Hoge mate van zelfstandigheid, vrijheid en flexibiliteit om je werkzaamheden uit te voeren. 
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO-huisartsenzorg. 
• Leuke collega’s werkzaam in diverse huisartsenpraktijken en de zorggroep als sparringpartner.  

 De mogelijkheid tot het volgen van een functiegerichte opleiding en coaching on the job. 
• Een gave baan in een toekomstbestendige sector!   

 

Ben je enthousiast over de functie?  
Dan ontvangen wij graag jouw brief met motivatie en CV. Bij voorkeur per email en in pdf, uiterlijk 1 
november via eerstelijnsservicepunt@ezorg.nl.  De eerste ronde selectiegesprekken vinden plaats op 
maandag 8 november tussen 9 en 15 uur. Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact op met 
Yvonne Lacroix van Eerstelijnszorgpunt, bereikbaar onder telefoonnummer 040-3041517. 
 
Wil je meer weten over de zorggroep en de aangesloten praktijken? Bezoek dan de website 
www.zghw.nl.  
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