
 

 

 

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.  

 

Praktijkmanager/ projectmedewerker 
24-32 uur per week 

Jouw rol 
Als Praktijkmanager ga je een praktijkscan ontwikkelen voor de huisartsenpraktijken. De praktijkscan 

geeft inzicht in de stand van zaken van praktijkvoering met antwoord op vragen als: ‘Hoe richt ik mijn 

praktijk zo efficiënt mogelijk in?, Hoe kan ik omgaan met de werkdruk?’ Vervolgens ga je langs bij 

huisartsenpraktijken voor het afnemen van de praktijkscan. Je stelt op basis van een vragenlijst, 

documentenanalyse en een persoonlijk gesprek een uitgebreid adviesrapport op voor de 

praktijkhouder. Daarin adviseer jij de huisartsen op het gebied van praktijkvoering, personeelsbeleid, 

financiën en andere onderwerpen. Ook onderzoek je aan welke ondersteuning onze leden behoefte 

hebben bij de praktijkvoering. Dat vertaal jij naar hoe Rijnmond Dokters de service Praktijkmanagement 

verder vorm kan geven. 

 

Natuurlijk doe je dit niet alleen, samen met een collega praktijkmanager en een projectteam ga je 

hiermee aan de slag. Je werkt niet als traditionele praktijkmanager in een praktijk, maar gaat 

projectmatig aan de slag en bezoekt de praktijken van onze leden. In je rol krijg je daarmee de kans 

breder na te denken hoe Rijnmond Dokters als ondersteuningsorganisatie praktijkmanagement het 

beste kan vormgeven. Je eerdere ervaring met praktijkmanagement helpt je hierbij.  

 

Wij zoeken iemand die 
• Een resultaatgerichte en integere kandidaat 

• Een kandidaat die feeling heeft met projectmatig werken 

• HBO werk- en denkniveau heeft 

• Recent als praktijkmanager heeft gewerkt 

• Affiniteit heeft met de bedrijfsvoerings- en financiële aspecten van de 

huisartsenpraktijk  

• Ervaring heeft personeelsmanagement 

• Flexibel is qua reizen (praktijken zijn in en om Rotterdam gesitueerd) 

• Goed en helder kan communiceren 

• In staat is zelfstandig en in teamverband te werken 

 

Wij bieden 



 

 

• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling 

• Schaal 9 conform cao huisartsenzorg. Inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding 

• Reiskostenvergoeding en eindejaarsuitkering conform cao Huisartsenzorg 

• Interne nascholingen passend bij jouw vakgebied. Gratis en 

geaccrediteerd 

 

Informeren en solliciteren 
Meer informatie? Neem contact op met Natalia Voogt – de Waal, HR medewerker.  

Tel: 010-7501500 of stuur uw brief inclusief CV aan: hr@rijnmonddokters.nl 

mailto:hr@rijnmonddokters.nl

