
 
 

Backoffice medewerker (32-38 uur) 
 
Zorg jij graag voor een gedetailleerde uitwerking van de plannen en het borgen van gedegen kwaliteit. Vind 
jij het leuk om feiten en details te verzamelen, ben je analytisch en nauwkeurig en heb je ervaring in een 
backoffice functie?  
 
DrechtDokters is een regionale huisartsenorganisatie (RHO) die namens de huisartsengroep de 
huisartsenzorg in de regio Drechtsteden organiseert. Door invulling te geven aan de loketfunctie, waar de 
regionale vraag en het regionale aanbod van zorg bij elkaar gebracht worden, wordt de individuele 
huisartspraktijk ontlast. De Backoffice speelt bij de doorontwikkeling van de loketfunctie een centrale rol. 
Wegens toename van werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn wij op zoek naar een aanvulling voor 
ons gezellige backoffice team.  
 
Wat ga je doen? 
Het Backoffice team bestaat met jou erbij uit 6 medewerkers. De Backoffice is ondersteunend aan de 
gehele organisatie en is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dagelijkse 
werkzaamheden. Er zijn algemene frontoffice werkzaamheden zoals telefonie en ontvangst, daarnaast 
heeft iedere medewerker eigen specifieke aandachtsgebieden. De ondersteuning wordt verzorgd op het 
gebied van de coördinatie en administratie van de nascholing, detacheringsactiviteiten, personeelszaken, 
roostering huisartsenpost, klachtenafhandeling, kwaliteitszorg, projectmatige ondersteuning, 
relatiebeheer, secretariële werkzaamheden, communicatie, etc…   
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de backoffice efficiënte en kwalitatief uitstekende ondersteuning 
biedt die past bij de behoefte van onze leden en de organisatie. 
 
Wie ben jij? 
Je bent accuraat en kunt prima plannen en organiseren, bent gedisciplineerd en kritisch. Type C vanuit de 
DISC methodiek zal prima passen in onze teamsamenstelling. Als het nodig is, sta je ook onder druk je 
mannetje. Je hebt aantoonbare ervaring in een soortelijke functie en je bent in staat analytisch te werken. 
Je bent dienstverlenend ingesteld en een kei in het zelfstandig uitvoeren van diverse administratieve 
werkzaamheden. Affiniteit met de zorgsector is een pre. Tenslotte beschik je over een mbo-hbo werk-
/denkniveau en ben je sterk met geautomatiseerde systemen en het officepakket. 
 
Wat bieden wij?  
Je komt te werken in een dynamische organisatie-omgeving waarbij verschillende uitdagende elementen 
samenkomen tot één functie. Salariëring vind plaats op basis van schaal 4 van de Cao Huisartsenzorg. 
Daartoe behoort ook een pensioenregeling, reiskostenregeling en een eindejaarsuitkering. We beginnen 
met een jaarcontract en hebben de intentie om een duurzaam arbeidscontract op termijn aan te bieden.   
 
Interesse? 
Herken jij je in het geschetste profiel en wil je graag in aanmerking komen voor deze functie?  
Dan leren wij je graag kennen! Stuur je een motivatiebrief met cv naar personeelszaken@drechtdokters.nl. 
Wil je meer weten over de functie dan kun je contact opnemen met Susanne Boudesteijn, teamleider, 
078-2020051. Solliciteren kan tot en met 9 juli a.s. en de gesprekken zullen plaatsvinden op 15 juli a.s. 
 
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) 
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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. 
 

 

 


