
 

 

Rijnmond Dokters is de coöperatieve vereniging die huisartsen in de regio Rijnmond ondersteunt op het 

gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, digitale zorg, ICT en diverse andere 

zorg gerelateerde programma’s. De leden van Rijnmond Dokters zijn ruim 350 huisartsen en 

huisartsenorganisaties die in de praktijken en wijken zorg leveren aan hun patiënten. Het is een organisatie 

van, voor en door huisartsen. De lijnen zijn kort en de ondersteuning zo praktisch mogelijk.  

Rijnmond Dokters heeft een eigen uitvoeringsorganisatie met drie werkmaatschappijen vanuit waar 

ondersteuning wordt geleverd. In totaal werken er ruim 100 medewerkers bij Rijnmond Dokters en 

meer dan 100 ketenpartners 

Chief Medical Information Officer  

(CMIO) 
8 – 12 uur per week 

 

Rijnmond Dokters is de coöperatieve vereniging die huisartsen in de regio Rijnmond ondersteunt op het 

gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, digitale zorg, ICT en diverse andere 

zorg gerelateerde programma’s. De leden van Rijnmond Dokters zijn ruim 350 huisartsen en 

huisartsenorganisaties die in de praktijken en wijken zorg leveren aan hun patiënten. Het is een organisatie 

van, voor en door huisartsen. De lijnen zijn kort en de ondersteuning zo praktisch mogelijk.  

 

Rijnmond Dokters heeft een eigen uitvoeringsorganisatie met drie werkmaatschappijen vanuit waar 

ondersteuning wordt geleverd. In totaal werken er ruim 100 medewerkers bij Rijnmond Dokters en meer 

dan 100 ketenpartners.  

 

Jouw rol 
De CMIO heeft een strategische rol in de versnelling van digitale zorg in de regio. De CMIO is een 

huisarts die de verbindende factor is tussen de werkvloer en de regionale visie en strategie op 

informatisering en digitale innovatie binnen Rijnmond Dokters en van beide vakgebieden kennis heeft 

of bereid is hierin zich te ontwikkelen.  

 

De CMIO is onderdeel van het team digitalisering. Je denkt mee in projecten en strategieën met 

betrekking tot digitalisering die aansluiten op de wensen van onze huisartsen, jouw collega’s.  Samen 

zorgt dit team ervoor dat de eerste lijn meegaat met de laatste innovaties op gebied van digitalisering 

en innovatie. Ook draag je bij aan het verder ontwikkelen van de digitale zorg afdeling door applicaties 

(nog) meer af te stemmen op de processen. De CMIO vertaalt deze naar het primaire proces en geeft 

vanuit medisch perspectief richting aan het strategisch plan voor informatisering en ICT.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wij zoeken iemand die  
• Huisarts - bij voorkeur praktijk houdend. 

• Kennis heeft van visie op zorginformatisering en informatietechnologie. 

• Affiniteit heeft met visie op digitale innovatie van en voor de eerste lijn, in het bijzonder de 

huisartsenzorg in regio Rotterdam. 

• “Up to date’’ is door aanvullende opleidingen, lid van het CMIO netwerk en de opleiding tot CMIO 

heeft gevolgd. Of bereid is de opleiding tot CMIO te volgen en zich aan te melden voor het 

netwerk. 

• Het meebrengen van een netwerk in de Huisartsenzorg, leverancierscontacten en andere CMIO’s 

en experts is een pré.  

 

Wij bieden 
• Een (zelfstandige) arbeidsovereenkomst vanuit Rijnmond Dokters. Passend CMIO uurtarief.  

• Reiskostenvergoeding. 

• De mogelijkheid tot opleiding en/of scholing op gebied van CMIO 

werkzaamheden. 

• Interne nascholingen omtrent jouw vakgebied. Gratis en geaccrediteerd. 

 

Informeren en solliciteren 
Meer informatie? Neem contact op met Ilze van der Klift, HR-adviseur. Tel: 010-7501500 

of stuur uw brief inclusief CV aan: hr@rijnmonddokters.nl  

mailto:hr@rijnmonddokters.nl

