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Vacature ‘Ambitieuze ervaren praktijkmanager’, 32 - 38 uur per week,  

Praktijkmanagement 

In het zorglandschap zijn diverse initiatieven ingezet om goede patiëntenzorg te kunnen blijven leveren en om de 

zorg betaalbaar te houden. Huisartsen spelen een belangrijke rol in het voorkomen, verplaatsen en vervangen van 

zorg (JZOJP). DrechtDokters heeft tot doel de huisartsen hierin te ondersteunen door de toenemende werklast op te 

vangen. Praktijkmanagement wordt als onderdeel van de grotere DrechtDokters strategie ingezet om dit doel te 

realiseren.  

 

Over de functie 

Als praktijkmanager ben je in dienst bij DrechtDokters en werk je in meerdere huisartsenpraktijken.  

Het proces van Praktijkmanagement kent een aantal stappen. Om tot een goede analyse van de huisartsenpraktijk te 

komen start het proces met een praktijkscan en zorg je ervoor dat alle processtappen in de huisartsenpraktijk(en) 

goed worden doorlopen.   

Je vormt een hecht team met de andere praktijkmanagers. Gezamenlijk en collegiaal zijn jullie verantwoordelijk voor 

de adequate inzet van praktijkmanagement en dat best practices worden vertaald naar bruikbare oplossingen op 

regio-niveau. Hierbij bekleed jij in het team van praktijkmanagers de rol van kartrekker en fungeer je als eerste 

aanspreekpunt voor directie op het gebied van praktijkmanagement. Als praktijkmanager weet je een goede balans 

te vinden tussen ondersteuning van de individuele praktijk enerzijds en praktijkmanagement als onderdeel van de 

grotere DrechtDokters strategie anderzijds.   

Jij bent 

• Je beschikt over de basiscompetenties van de functie van praktijkmanager; 

• Je hebt een heldere en overtuigende visie op het gebied van praktijkmanagement in de huisartsenzorg; 

• Je beschikt over uitstekende managementvaardigheden en aantoonbare werkervaring in een managementrol; 

• Je bent resultaatgericht, pragmatisch ingesteld beschikt over een sterk analytisch vermogen; 

• Je staat stevig in je schoenen, beschikt over ondernemerschap en lef;  

• Je bent in staat op natuurlijke wijze een sterke positie te verwerven binnen een team;  

• Je bent goed in staat samen te werken, te verbinden en coachen; 

• Je beschikt over goede contactuele vaardigheden, bent stressbestendig en flexibel; 

• Je beschikt over een Hbo-diploma op relevant kennisgebied, aangevuld met een post-hbo opleiding; 

• Relevante vakkennis m.b.t. (het werkveld van de) huisartsenzorgzorg en praktijkvoering is een pre.  

Wij bieden 

• Een aantrekkelijke verantwoordelijke functie bij een vooruitstrevende, ambitieuze organisatie met een sterk 

gerichte focus op transformatie van de zorg; 

• Een collegiale en prettige werksfeer; 
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• Flexibel in te delen werktijden; 

• Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling; 

• Arbeidsovereenkomst voor één jaar, met uitzicht op het verlengen van het dienstverband naar onbepaalde tijd; 

• Een marktconform salaris (Schaal 9 Cao Huisartsenzorg) en een uitstekend pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen (op fulltime basis), vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, 

opname in pensioenfonds PFZW en een reiskostenvergoeding. 

Over DrechtDokters 

DrechtDokters is de Regionale Huisartsen Organisatie (RHO) in de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard van 

samenwerkende huisartsen bestaande uit een zorggroep, een huisartsenpost en een facilitair bedrijf. DrechtDokters 

organiseert onder andere de spoedzorg in de ANW-uren, de chronische zorg (ketenzorg) voor mensen met 

chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, Astma, COPD en CVRM. Daarnaast ondersteunt DrechtDokters 

huisartsenpraktijken bij het werken met het programma ‘Zorg voor ouderen’ en bij de inzet van laagdrempelige GGZ 

in de huisartsenpraktijk. De organisatie is sterk in ontwikkeling. 

 

Bij DrechtDokters zijn 117 huisartsen aangesloten, die werken in 89 huisartsenpraktijken. DrechtDokters helpt de 

aangesloten huisartsen bij het vervullen van hun centrale rol in het (medische) zorgaanbod in de directe omgeving 

van de patiënt. DrechtDokters ondersteunt deze huisartsen waar nodig en gewenst in hun rol van 

hoofdaannemer/regisseur van (medische) eerstelijns zorg. DrechtDokters doet dit via het aanbieden van diensten 

die leiden tot verbetering van praktijkvoering en inhoudelijke kennis. Daarnaast zet DrechtDokters zich in om de 

continuïteit en de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio te waarborgen. 

Meer informatie 

Wij zijn per direct op zoek naar invulling van deze vacature. Voor meer informatie over de functie kun je contact 

opnemen met Jeroen Seegers, e-mail personeelszaken@drechtdokters.nl, telefoon 078-2020040. 

Interesse? 

Ben je enthousiast geworden? Dan leren wij je graag beter kennen! Stuur je motivatiebrief met cv naar 

personeelszaken@drechtdokters.nl.  

 


