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Praktijkmanager bij Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland  

(24-32 uur) 

 

Sta jij stevig in je schoenen, ben je initiatiefrijk, betrouwbaar en pragmatisch? Dan zijn wij op 

zoek naar jou! De HCZK is op zoek naar een Praktijkmanager (24-32 uur). 

 

Onze organisatie: 
 

De Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland in Velserbroek is een samenwerkingsverband 

van circa 140 huisartsen in omgeving Haarlem. Onder deze ‘koepel’ valt een aantal 

werkmaatschappijen (zie www.hczk.nl). Begin april 2019 werd een nieuwe werkmaatschappij 

opgericht die de rol als regionale ondersteuningsorganisatie van de eerstelijnszorg voor de 

regio Zuid Kennemerland op zich zal nemen. Hierdoor breidt de huidige rol van de 

Huisartsencoöperatie zich verder uit. 

 

De speerpunten van de Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) zijn: 

- Ondersteuning van zorgverleners op het gebied van chronische en (sub) acute zorg, 

- Wijkgerichte zorg, 

- Praktijkmanagement, 

- Digitale ontwikkeling in de zorg. 

 

De HCZK wordt ondersteund door een collegiaal bureau in Velserbroek. Jij zal deel uit gaan 

maken van een team met 16 medewerkers.  

 

Wij zoeken: 
 
Ervaren praktijkmanagers die ingezet kunnen worden bij de huisartspraktijken in de regio. 

Mensen met een behulpzaam karakter, communicatief sterk en flexibel. 

 

Jouw functie: 
 
Als praktijkmanager is het je doel om de huisarts zodanig te ondersteunen dat deze zich 

meer kan toeleggen op patiëntenzorg. Je ondersteunt de interne bedrijfsvoering van de 

praktijk en versterkt het netwerk rondom de praktijk, door verdere intensivering van de 

samenwerking met andere eerstelijns hulpverleners,.  

 

Concrete werkzaamheden van de praktijkmanager kunnen per praktijk of 

samenwerkingsverband variëren. Afhankelijk van de dagelijkse praktijk geeft de 

praktijkmanager hiërarchisch en/of functioneel leiding aan ondersteunend (medisch) 

personeel van de praktijk. De werkzaamheden van de praktijkmanager zijn grofweg te 

verdelen in vijf resultaatgebieden: Organisatie en beleid, Kwaliteit, Personeel, Financieel en 

Middelen. Je zal voor meerdere praktijkhouders gaan werken.  

http://www.hczk.nl/
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Dit verwachten we van jou:  

• Je hebt minimaal een op de functie gerichte HBO-studie genoten óf de bereidheid dit 
op korte termijn te volgen (post HBO) 

• Je hebt ervaring en bent vaardig met management en leidinggeven 

• Je bent sociaal vaardig en kunt onderhandelen met de diverse stakeholders 

• Je beschikt over het vermogen om werkzaamheden en prioriteiten te plannen en 
organiseren 

• Je hebt een mondelinge en schriftelijk vaardigheid voor het opstellen van procedures  
en richtlijnen 

• Je bent integer in de omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie 

• Je hebt affiniteit met (eerstelijnszorg/) huisartsenzorg 

• Je beschikt over een stevige persoonlijkheid die open, initiatiefrijk en betrouwbaar is.  

• Je bent pragmatisch ingesteld en tegelijkertijd heb je een sterk analytisch vermogen.  

• Je bent behulpzaam, flexibel en communicatief sterk. 

Wij bieden: 
 

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Verder een aantrekkelijk salaris in 

schaal 7 of 8, overeen te komen op basis van kennis en ervaring. HCZK biedt goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden en een gezellige werkplek. Op deze functie is de CAO 

Huisartsen van toepassing. 

 

Kennismaken?  
 

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar 
eeuser@hczk.nl . Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met mevr. Eva Euser (via 06-
12569002). 
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