
 
ZHCo-PeriScaldes faciliteert, organiseert en innoveert de Zeeuwse huisartsenzorg en de daaraan 
gekoppelde eerstelijnszorg. Kwaliteit van deze zorg staat voorop, tegen verantwoorde kosten, met 
voldoening van de zorgverleners en medewerkers, gericht op alle bewoners van Zeeland. Met één 
regionale organisatie versterken we de organisatiekracht van huisartsen en is er een duidelijk 
aanspreekpunt waardoor ook grote regionale vraagstukken opgepakt worden. 
 
Per direct zoeken wij voor de huisartsenpraktijk Souburg een enthousiaste professional voor de 
functie van:   
  
     Praktijkmanager  

  
Wat houdt de functie in?  
Als praktijkmanager ondersteun je een huisarts of huisartsenpraktijk met de organisatie en het   
management. De praktijkmanager voert operationele managementtaken uit, heeft een adviesrol op 
tactisch en strategisch gebied, stimuleert en coördineert samenwerking binnen de eerste lijn  
en geeft leiding aan een of meerdere (groeps)praktijk(en). Daarnaast acteert de   
praktijkmanager op wijk- en/of regioniveau. De praktijkmanager is de spil in de praktijk, die ervoor 
zorgt dat de verschillende processen binnen de praktijk goed draaien. Je aandachtsgebieden liggen 
met name op het gebied van personeel, management en organisatie. Je bent ondernemend en 
implementeert samen met de huisarts vernieuwingen en veranderingen. Daar waar nodig faciliteer je 
het proces naar besluitvorming.   
  
De praktijkmanager is werkzaam binnen meerdere huisartsenpraktijken, en werkt per praktijk onder 
de functionele verantwoordelijkheid van de huisarts. De ZHCo is formeel de werkgever van de 
Praktijkmanager.  
  
Wat bieden wij jou?  
• Een uitdagende en zelfstandige baan conform functieomschrijving praktijkmanager C in een 

dynamische omgeving voor 36 uur per week (waarvan 20 uur reguliere inzet en 16 uur 
tijdelijke projecturen), werkdagen zijn in onderling overleg te bepalen.   

• Salariëring bij indiensttreding conform de cao-huisartsenzorg in schaal 9 (€ 3.901, -   
€ 4.985, - op fulltime basis (38 uur per week)), mede afhankelijk van (voor-)opleiding en  
reeds opgedane werkervaring. Uiteraard passen we de cao-huisartsenzorg toe, bijvoorbeeld 
bij het uitbetalen van vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (7,5%, vanaf 2023 zal dit 
8,33% zijn). Verder betalen we de woon-werkreiskosten vanaf 5 kilometer enkele reis aan je 
uit à € 0,19 per kilometer tot een maximum van 30 kilometer enkele reis.  
  

Waar kom je te werken?   
• Het team binnen de ZHCo bestaat uit 13 praktijkmanagers, zij werken solo binnen  
 meerdere huisartsendagpraktijken. Het team wordt aangestuurd door de coördinator  
 praktijkmanagement. Met regelmaat vinden er werkoverleggen plaats en er is veel ruimte  
 voor het uitwisselen van kennis en praktische tips.   
• Naast hard werken vinden we het fijn om ook op een informele manier met elkaar om te  
 gaan.   
• Informatie over de huisartsenpraktijk is te vinden op: https://hasouburg.nl/.  
  
Wat breng jij mee?  
• Je beschikt over een afgeronde hbo-bachelor opleiding (NVAO-niveau 6) op het gebied van  

management en zorg of een afgeronde hbo-bachelor opleiding aangevuld met op 
de functiegerichte managementtrainingen en/of -opleidingen;   



• Bij voorkeur beschik je over een aantal jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;  
• Bij voorkeur kennis van de eerstelijnsgezondheidszorg/huisartsenzorg;   
• Naast kennis en ervaring vinden we inlevingsvermogen, organisatiesensitiviteit, tact,  
 goed luisteren, aanpassingsvermogen, scherp analyseren en helder rapporteren  
 minstens zo belangrijk.  
  
Nog vragen of solliciteren?   
Ben je benieuwd geworden en/of heb je nog vragen, neem dan contact op met Fabian Schenk, 
coördinator praktijkmanagement via telefoonnummer: 06-30067847 of Cora Hubrechsen-Verhage, 
manager P&O via telefoonnummer: 06-12560544.  
  
Solliciteren kan tot en met 3 juni 2022. Stuur jouw motivatiebrief én CV per e-mail naar 
personeelszaken@zhco-periscaldes.nl.    
  
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern vacant gesteld. Interne medewerkers hebben in het kader 
van een re-integratietraject een voorrangspositie bij invulling van deze vacature.  
  
 


