
  

Voel jij je thuis in de eerstelijnszorg, ken je de huisartsenzorg goed? 
Kun jij flexibel wat extra uren inzetten?  
Dan is de functie van wijk coördinator misschien wat voor jou? 
 
Als jij zo’n duizendpoot bent die al jaren binnen de eerstelijnszorg actief is en toe is aan iets nieuws 
en uitdagends, dan zoeken wij jou! 

Wij zijn per direct op zoek naar 

Wijk coördinatoren voor de regio Eemland 
De huisarts(voorziening) speelt een sleutelrol in de zorg dicht bij huis. Omdat mensen steeds ouder 
worden en langer thuis blijven wonen, wordt de zorg steeds complexer en neemt de druk op de 
huisartsenpraktijk toe. Samenwerking met andere disciplines in de wijk is steeds belangrijker om de 
toenemende druk het hoofd te kunnen blijven bieden en goede zorg te kunnen blijven leveren. 
Huisartsen Eemland is de regionale huisartsenorganisatie die de Organisatie & Infrastructuur (O&I) 
van deze samenwerking voor de hele regio op pakt en de wijken faciliteert met het aanstellen van 
wijk coördinatoren.  

Wat doet een  wijk coördinator? 
Veel van de organisatorische taken rondom samenwerking in de wijken worden door een 
coördinator gedaan. Als coördinator ondersteun je de zorgprofessionals uit de wijk bij het 
organiseren van kwaliteitsbijeenkomsten, wijkgericht werken, het organiseren van de 
vertegenwoordiging van de wijken en het uitwerken van nieuwe (wijk)initiatieven en projecten. Je 
werkt samen aan een functionele en overzichtelijke jaaragenda. Je zorgt voor de voorbereiding van 
de bijeenkomsten, je maakt een agenda en zorgt voor verslaglegging. Je nodigt gasten uit en zorgt 
voor de naleving van afspraken rondom projecten. 
 
Periodiek kom je met de wijkcoördinatoren uit heel Eemland bij elkaar om op de hoogte te blijven 
van stedelijke, landelijke en regionale ontwikkelingen en elkaar te inspireren. Zo kunnen we alle 
kennis en ervaringen uit de regio met elkaar delen. 
 
Je wordt bij de uitvoering van je werkzaamheden ondersteunt door onze regionale organisatie. In de 
bijlage zie je een verdeling van de taken van de wijk coördinator en ons stafbureau. 
 
Wie zoeken we? 
We zoeken enthousiaste, daadkrachtige, zelfstandige verbinders en netwerkers. Enthousiastelingen 
met een HBO denk- en werkniveau en brede kennis van de eerstelijns gezondheidszorg met een 
hands-on mentaliteit. We verwachten ervaring met projectmatig werken, een goed luisterend oor en 
het vermogen om te kunnen gaan met verschillen in wensen en belangen binnen en buiten de wijk.  
 
Omvang functie, werktijden en salaris 
Voor deze functie zoeken wij mensen die minimaal twee of meerdere wijken willen ondersteunen. 
Per wijk is gemiddeld 4 uur per week nodig. De functie is uitstekend te combineren met een functie 
als POH, praktijkmanager of zorg coördinator. De werktijden zijn wisselend en vragen flexibiliteit ook 
ten aanzien van het werken buiten kantoortijden. Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn afhankelijk van 
opleiding en ervaring. Schaal 9 van de CAO Huisartsenzorg is van toepassing. 
 



  

Bij wie kom je als coördinator in dienst? 
Huisartsen Eemland is een organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de 

regio. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continu aanbod van 

kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in onze regio. Wij 

geloven namelijk dat de beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit de samenwerking met elkaar en 

collega zorgprofessionals en zorginstellingen. We werken dan ook nauw samen met verschillende 

disciplines in de huisartsenpraktijken, in de wijk en in de hele regio. De organisatie Huisartsen 

Eemland ondersteunt de huisartsen bij hun dagelijkse praktijk, bij de samenwerking in de nulde-, 

eerste- en tweede lijn en ontwikkelt zorgprogramma’s en nascholingen.  Dit alles onder het motto: 

Samen Sterker 

Je komt in dienst bij Huisartsen Eemland Zorg BV. Dit is een aparte werkmaatschappij waarin we 

zorgprogramma’s ontwikkelen, huisartsenpraktijken ondersteunen bij de samenwerking met de 

gemeente rondom Jeugd GGZ, de vraagbaak zijn voor GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) en de 

wijken helpen bij het opzetten van de Organisatie & Infrastructuur (O&I) rondom wijkgerichte 

samenwerking. 

Wij zijn inspirerend, betrokken, open en ambitieus en trots. Wij noemen dit onze kernwaarden, ook 

wel ons ethische kompas. Het geeft het fundament weer van waaruit wij werken. 

In bijlage 2 vind je ons organogram 

 

Enthousiast? 

Lijkt dit je een interessante functie? Of wil je meer informatie over onze organisatie? Kijk op onze 

website www.huisartseneemland.nl of stuur een email naar Helga Koelemij, O&I coördinator van 

Huisartsen Eemland via h.koelemij@huisarteneemland.nl of bel/whapp via 06-36 16 04 17. 

  

http://www.huisartseneemland.nl/
mailto:h.koelemij@huisarteneemland.nl


  

 

 

  

Bijlage 1 Taakverdeling  
  

Wijkcoördinator * Huisartsen Eemland 
*= coördinator van meerdere wijken  

Relatiebeheer Relatiebeheer 

- Stimuleren wijksamenwerking eerste lijn en 
andere wijkpartijen, waaronder het sociaal 
domein; zo nodig aansluiting zoeken met 
coördinator van aanpalende wijk. 

- Stimuleren samenwerking tussen 
eerstelijnszorgaanbieders (huisarts, 
apotheek, paramedici, wijkverpleging) 

- Schakelen met andere wijkcoördinatoren  
- Stimuleren samenwerking met ziekenhuis, 

VVT, gemeente, sociaal domein, 
zorgverzekeraar 

- Schakelen met en stimuleren van 
verbinding tussen wijkcoördinatoren 

- Op bestuurlijk niveau stimuleren 
samenwerking met ziekenhuis, VVT, 
zorgverzekeraar 

- Schakelen met andere relevante 
eerstelijnszorgorganisaties 

- Schakelen met regionale partners 
(ROS, Sleutelnet etc.)  

Financieel management  

- Input leveren voor contracteren en 
declareren zorgverzekeraar 

- Ondersteunen bij begrotingen voorbereiden 
en businesscases opstellen 

- Ondersteunen bij aanvragen 
subsidies/financiering speciale projecten 

- Contracteren en declareren 
zorgverzekeraars 

- Aanvragen subsidies/financiering 
speciale projecten 

- Opstellen business cases 
- Jaarrekening en kwartaaloverzichten 

voorbereiden en opstellen 
- Begroting(en) opstellen 
- Ondersteuning bij op/afbouw. 

 

Beleid en plannen  

- Vanuit Strategie Eemland de plannen in- en 
met de wijken verder ontwikkelen en 
vertalen naar wijkgerichte multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden 

- Afstemming en samenwerking met collega 
regio coördinatoren ter inspiratie 

- Aanleveren informatie voor analyse en 
toetsing van (keten)zorg 

 

- Opstellen van eisen ten aanzien van 
de inrichting van de 
informatievoorziening (ICT) 

- Communicatie en informatie op 
hoofdlijnen (Nieuwsbrief) 

- Opstellen jaarplannen obv input 
wijken voor contractering ZV 

 

  



  

Bijlage 2 Organogram 

 

 

 

1 januari 2017 1 januari 2018 Later

Service 

Huisartsen zijn verenigd in de coöperatie HCE

HE BV de holding: de moedermaatschappij waar stafactiviteiten 
plaats vinden

Huisartsen in Eemland

Huisartsen in Eemland

HCE is bestuurder van de stichting MCCE

HE Zorg BV is de zorggroep

HE Service gaat producten 
ontwikkelen ter ondersteuning 
van de huisartsenpraktijken

De patiënt

Academie 

HE Academie gaat opleidingen 
verzorgen voor huisartsen, 
triagisten en assistenten

De Huisartsen coöperatie is 100% eigenaar/aandeelhouder van HE BV 


