
 
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 een enthousiast en proactief persoon voor de functie van:   
  
   Projectleider nascholingsorganisatie  

  
Wat houdt de functie in? 
ZHCo en PeriScaldes zijn recent gefuseerd, vrijwel alle werkentiteiten organiseren (na)scholingen 
voor de zorgverleners werkzaam in de eerste lijn. Samenhang, samenwerking, ondersteuning en 
innovatie zijn belangrijke pijlers in de keuze van het scholingsaanbod. Je levert een belangrijke 
bijdrage aan het inrichten en vormgeven van de scholingen voor de zorgprofessionals die werkzaam 
zijn binnen de eerstelijns (huisartsen)-zorg en je coördineert vandaaruit het scholingsaanbod. Je 
wordt hierin ondersteunt door meerdere collega’s. 
 
Een indruk van jouw werkzaamheden 

 Het ontwikkelen van een integrale professionele nascholingsorganisatie gericht op eerstelijns 
(huisartsen)-zorg; 

 Coördinatie van het scholingsaanbod, het aansluiten bij benodigde kwalificaties van 
beroepsgroepen; 

 Ondersteunen, adviseren en verhelderen van scholingsvragen vanuit de organisatie en 
stakeholders; 

 Schrijven van een integraal meerjaren scholingsjaarplan met daarbij een personele- en 
financiële begroting; 

 Deelnemen aan diverse overlegstructuren; 
 Coördineren van de werkzaamheden rondom de instellingsaccreditatie; 
 Evalueren en bijstellen van het scholingsprogramma in samenwerking met opdrachtgevers; 
 Coördinatie van de organisatie van de facilitering rondom scholingen en vergaderingen. 

 
Wat bieden wij jou?  
• Een uitdagende en zelfstandige baan in een dynamische omgeving voor 24 uur per week, 

werkdagen zijn in onderling overleg te bepalen voor de duur van één jaar. Binnen dit jaar 
wordt er bekeken op welke wijze er structureel vormgegeven kan worden aan de inrichting 
(quaD medewerkers en financieringsvorm) van een afdeling opleidingen.  

• Salariëring bij indiensttreding conform de cao-huisartsenzorg in schaal 8 (€ 3.451, -   
€ 4.517, - 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?   
• Je komt te werken op onze locatie in Heinkenszand.  
• Op kantoor werken 35 collega’s, bestaande uit directie, management, secretariaat, 
  kwaliteitscoördinatoren en diverse stafmedewerkers.  
• Naast hard werken vinden we het fijn om ook op een informele manier met elkaar om te  
 gaan.    
 
Wat breng jij mee?  
• Je kunt vanuit verschillende kanten instromen in deze functie. Je hebt bijvoorbeeld een 
  hbo-opleiding afgerond in HRM, communicatie en marketing of een commerciële 
  dienstverlenende richting. 
• Daarnaast heb je met voorkeur een opleiding projectmanagement afgerond en ben je een kei 
  in procesmanagement. Ervaring met het “lean” principe is een pré 
• Kandidaten die ervaring hebben opgedaan in de eerstelijnsgezondheidszorg, met name in de 
  huisartsenzorg, genieten onze voorkeur.  
• Verder beschik je over een HBO werk- en denkniveau en heb je minimaal een aantal jaar 

ervaring in een soortgelijke functie of in een andere relevante functie. 
• Naast kennis en ervaring vinden we digitaal vaardig, innovatief, inlevingsvermogen, 
  organisatiesensitiviteit, tact, goed luisteren, aanpassingsvermogen, scherp analyseren en 
  helder rapporteren minstens zo belangrijk. Dynamiek in de functie schrikt jou niet af 
  
Nog vragen of solliciteren?   
Ben je benieuwd geworden en/of heb je nog vragen, neem dan contact op met Mirjam Braamse, 
interimmanager PeriScaldes B.V, via telefoonnummer: 06-89991346 of Cora Hubrechsen-Verhage, 
interimmanager interne bedrijfsvoering/manager P&O via telefoonnummer: 06-12560544.  
  
Solliciteren kan tot en met 21 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.  
  
 


