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Huisartsen Eemland 

De organisatie 

Huisartsen Eemland is een toekomstgerichte organisatie van, voor en door huisartsen. Door de 
krachten te bundelen vervullen de huisartsen een sterke spilfunctie in de eerste lijn en zijn ze een 
herkenbare partner voor patiënten. De organisatie is in 2017 opgericht door 180 huisartsen in de 
regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continu aanbod van 
kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te kunnen blijven bieden in de regio.  Het 
speelveld van de (eerstelijns) zorg verandert snel en continu. Veranderingen die om innovatieve 
oplossingen en duurzaam ondernemerschap vragen om eerstelijnszorg dichtbij en betaalbaar te 
houden. Door optimale samenwerking met de tweede lijn en andere stakeholders wil de organisatie 
bijdragen aan de gezondheid van patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in de regio. 
Dit alles onder het motto ‘Samen Sterker’. De organisatie telt ongeveer 80 medewerkers en heeft 
momenteel een omzet van 15 miljoen.                                                                                                                                            

De context van de organisatie 
 
Huisartsen Eemland BV (HE BV) 
Huisartsen Eemland is een initiatief van Huisartsen Coöperatie Eemland U.A., de regionale 
huisartsenorganisatie die de huisartsen in de regio Eemland faciliteert in de zorg. Dit gebeurt op vele 
manieren: zorgprogramma’s, nascholingen, contracteren bij zorgverzekeraars en gemeente, 
werkafspraken met het ziekenhuis en centrale informatievoorziening voor huisartsen. 
 
Huisartsen Eemland Zorg BV (HE Zorg) 
Huisartsen Eemland Zorg is onderdeel van Huisartsen Eemland BV waarin de zorgprogramma’s voor 
onze chronisch zieke patiënten ontwikkeld worden. Door deze krachten te bundelen vervullen de 
huisartsen een sterke spilfunctie in de eerste lijn en zijn ze een herkenbare partner voor patiënten en 
ketenpartners in de zorg. Belangrijke uitgangspunten van deze organisatie zijn: bundeling van kennis, 
open en transparant samenwerken, decentraal organiseren, elkaar ondersteunen en steeds de 
verbinding zoeken. De mensen uit de organisatie zijn zeer betrokken, open, ambitieus en trots op 
hun kernwaarden. 
  
Huisartsenpost Eemland BV (HAP) 
Huisartsenpost Eemland is eveneens een onderdeel van de Huisartsen Eemland BV.  
De huisartsenorganisatie Eemland wil een organisatie zijn die samenhangende zorg met de huisarts 
als spil in een sterke eerste lijn bevordert en daartoe de belangen van de aangesloten huisartsen in 
de breedste zin behartigt. Dit doen we 24/7 en dus ook ‘s nachts en in het weekend op de 
huisartsenpost. Het verzorgingsgebied Eemland telt ongeveer 366.000 inwoners waarvan rond de 
88.0000 patiënten per jaar contact met de HAP opnemen. Er zijn 184 huisartsen en 208 waarnemers 
verbonden aan de HAP.  

Het totaalaantal medewerkers in dienst van HE BV is 81 (33,6 FTE) en het aantal medewerkers niet in 
dienst, exclusief de huisartsen en waarnemers, is 40 (9,08 FTE). 

De organisatie is voornemens in de toekomst Huisartsen Eemland Academie en Huisartsen Eemland 
Service toe te voegen als nieuwe werkmaatschappijen. 
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Organogram 
 

 

 

De toekomst van de organisatie 
 
Huisartsen Eemland heeft zich voorbereid op de wenselijke rol binnen de regio wat betreft de 
huidige ontwikkelingen en uitdagingen binnen de huisartsenzorg. De focus ligt op het ondersteunen 
en ontlasten van de huisartsenpraktijken in de regio. Hiervoor is noodzakelijk dat de 
maatschappelijke trends en veranderingen binnen de gehele zorg nauwlettend gevolgd worden. 
 
De organisatie wil deze bijdrage continueren en verder ontwikkelen. Verdere samenwerking met 
andere partners in het veld en in de acute keten zijn belangrijke ontwikkelingen. 
 
Daarnaast zijn er op dit moment een aantal concrete speerpunten: 

• Informatisering- en ICT-beleid. Vormgeven van een coherent en gedragen informatiserings- en 
ICT-beleid in de regio. Voorbeelden hiervan zijn de uitrol van het Landelijk Schakelpunt (LSP), 
de verbetering van het Keten Informatie Systeem (KIS), Eemvitaal en de ondersteuning van de 
ketenzorg.  

• Beschikbaarheid en bereikbaarheid.  De personele bezetting van de triagisten en 
doktersassistenten is een landelijk probleem. Zowel op de HAP als in de dagpraktijk bestaat er 
een tekort aan ondersteuning. Dit heeft consequenties voor de telefonische bereikbaarheid en 
voor de werkdruk. Er worden plannen gemaakt voor de inzet van alternatieve 
zorgmogelijkheden. 

1 januari 2017 1 januari 2018 Later

Service 

Huisartsen verenigd in de coöperatie zijn 100% eigenaar

Is de holding: de moedermaatschappij waar meerdere 
werkmaatschappijen onder vallen

Huisartsen in Eemland

Huisartsen in Eemland

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

HE HAP BV is de 
huisartsenpost

1
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• Samenwerking in de spoedketen. Vanwege bovenbeschreven uitdaging is het van groot belang 
om meer samen te gaan werken met de ketenpartners in de (spoed)zorg. De verdere 
samenwerking met de spoedeisende hulp (SEH) van Meander Medisch Centrum wordt 
uitgewerkt. Oriënterend onderzoek naar een andere structuur van de spoedzorg samen met 
het ziekenhuis en de RAVU moet gaan leiden tot een nieuwe structuur waarbij de patiënt 
centraal staat en tevens de efficiëntie van de zorg wordt verbeterd.  

• Regioplan. Hiermee wordt bedoeld het neerzetten van een nieuwe zorg regio organisatie. Het 
gaat hier om een stappenplan waarbij het doel is om in 2022 een Organisatie en Infrastructuur 
te hebben neergezet waarbij netwerkgeneeskunde de norm wordt en de uitkomst van zorg 
steeds meer gemeten wordt op basis van Value-Based Healthcare. 

• Ontwikkeling van HE Service. Bijvoorbeeld: een praktijktool Lean werken in de  
huisartsenpraktijk, een contracteerhulp richting zorgverzekeraars, HE-academie voor 
nascholing etc. 

De verdere ontwikkeling van de besturingsfilosofie en een nieuw in te stellen patiënten adviesraad 
behoeft momenteel aandacht. Verder willen de huisartsen meer grip op de diagnostiek die geleverd 
wordt door de verschillende aanbieders uit de regio. 
 
Een wendbare en moderne organisatie waarin de zorg en bedrijfsvoering continue aan verandering 
onderhevig zijn. Met een goede balans tussen ontwikkelingen en stabiliteit in de organisatie. 
 

De directie 

De directie bestaat uit een algemeen en een medisch directeur, een complementair duo waarbij de 
chemie en het onderlinge vertrouwen belangrijk zijn. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de 
realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid en de daaruit 
voortvloeiende resultaten. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van 
commissarissen. De directie werkt nauw samen met het bestuur van de coöperatie (HCE). Naast het 
frequente overleg met het HCE-bestuur heeft de directie veel aandacht voor draagvlak bij de 
huisartsen uit de regio en werkt de directie soepel samen met de huisartsen. 
De directie geeft de medewerkers veel ruimte voor het inrichten van hun werkproces, hiermee zijn 
de verantwoordelijkheden laag in de organisatie gelegd. Van de directie wordt verwacht dat zij voor 
de medewerkers de kaders schept en faciliteert. 
 

De functie algemeen directeur 

De algemeen directeur werkt aan verdere professionalisering van de organisatie waarbij ruimte is 
voor innovatie en creativiteit. Een ondernemende directeur die kansen en mogelijkheden ziet binnen 
en buiten de muren. Hij/zij speelt een belangrijke rol bij interne ontwikkelingen. Daarnaast omvat de 
functie ook het uitbouwen en in stand houden van de externe relaties. Hij/zij zal op een verbindende 
wijze de medewerkers gaan aansturen. Hij/zij combineert een inhoudelijke affiniteit met zorg met 
een zakelijke bedrijfsmatige aanpak. Daarnaast initieert hij/zij de interne veranderingsprocessen en 
de bedrijfsmatige aanpak zonder daarbij het kerndoel van de organisatie uit het oog te verliezen.  

 



 

 Pagina 5 van 7 

Persoonlijkheidsprofiel  

De algemeen directeur is een energieke persoon die de organisatie verder kan ontwikkelen en tevens 
voor stabiliteit zorgt. Een sociaal ondernemer met een visie op zorg en daarbinnen op de 
eerstelijnszorg. Een communicatief sterk persoon die intern en extern de verbinding legt en extern 
de organisatie representeert en zichtbaar is. Hij/zij stelt de juiste prioriteiten en gaat door totdat 
resultaten zijn behaald en ideeën zijn geborgd. De directeur toont flexibel en sensitief gedrag en is 
zich goed bewust van de impact van het eigen optreden, intern en ook extern. 
Hij/zij beleeft plezier aan zijn werk, is niet afwachtend, neemt initiatief om zaken te beïnvloeden en 
anticipeert op relevante ontwikkelingen. De nieuwe directeur ziet het als een meerwaarde om 
gezamenlijk invulling te geven aan het directiemandaat.  

Complementariteit aan de zittende medisch directeur 

De zittende medisch directeur heeft ruime ervaring opgedaan als directeur en is daarnaast voor 2,5 
dag per week huisarts. Door de collega’s wordt zij getypeerd als een zeer ondernemende directeur 
met veel energie. In een sfeer van wederzijds vertrouwen hebben zij en de vertrekkende directeur 
goede resultaten neergezet en Huisartsen Eemland op de kaart gezet. In haar nieuwe collega vindt zij 
naast het beschreven profiel graag wederzijds respect en vertrouwen evenals verbindend vermogen, 
zowel intern als ook extern.  

 

Verantwoordelijkheidsgebieden 

• Verantwoordelijk voor het strategisch beleid resulterend in meerjarig strategische beleidsplannen; 

• Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het strategisch beleid  
en van de operationele activiteiten van de bv en haar dochters; 

• Eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de bv; 

• Bewaakt de financiële en organisatorische haalbaarheid van de activiteiten van de bv en haar 
leden; 

• Voert overleg en onderhandelingen met zorgverzekeraars over zorgprogramma’s en projecten van 
de bv; 

• Houdt toezicht op de financiële en organisatorische uitvoering van de gecontracteerde activiteiten 
op basis van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars; 

• Verantwoordelijk voor het jaarplan en de financiële verslaglegging; 

• Verantwoordelijk (samen met de medisch directeur) voor het kwaliteitsbeleid van de HE Zorg  
en HAP; 

• Vertegenwoordigt de organisatie in contacten en overlegvormen met ketenpartners en externe 
partijen, onderhoudt en ontwikkelt netwerken die de positie van Huisartsen Eemland versterkt; 

• Verantwoordelijk voor personeels- en opleidingsbeleid; 

• Volgt de landelijke ontwikkelingen in de eerstelijnszorg, participeert in bestuurlijke netwerken, 
signaleert maatschappelijke trends waardoor de organisatie zijn positie in de markt kan 
ontwikkelen en behouden; 

• Onderhoudt nauwe contacten met de OR en neemt hen mee aan de voorkant van de 
ontwikkelingen; 

• Onderhoudt contacten met de diverse relevante instanties voor het ontwikkelen van nieuwe 
projecten gericht op bedrijfsmatige kansen.  
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De nieuwe algemeen directeur beschikt over: 

• Academisch werk- en denkniveau; 

• Leidinggevende ervaring, opgedaan in een eindverantwoordelijke positie of een vergelijkbare 
verantwoordelijke positie; 

• Ervaring met visie, missie en de strategie zichtbaar te maken in processen en resultaten; 

• Kennis van en ervaring met het verbeteren van de bedrijfsvoering;  

• De kunst een zichtbare rol in te nemen binnen een innovatieve medisch complexe omgeving, 
waarbij service- en kwaliteitsgerichtheid, natuurlijke overtuiging, initiatief en integriteit 
centraal staan; 

• Ervaring en affiniteit met innovatie vanuit cliënt/patiëntperspectief en een visie op EHealth; 

• Natuurlijk gezag waarbij inspiratie, energie en gedrevenheid zichtbaar zijn; 

• Het vermogen om op verbindende wijze te acteren binnen verschillende partijen;  

• Ervaring met het verder ontwikkelen van een organisatie in een veranderende omgeving; 

• Een proactieve houding om in te spelen op de vragen van de toekomst en ontwikkelingen in de 
markt; 

• Ervaring met netwerken en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders, 
zorgverzekeraars etc. en deze verder uitbouwen. 

De competenties 

• Leidinggeven 

• Visie 

• Overtuigingskracht 

• Ondernemerschap 

• Netwerken 

• Resultaatgerichtheid  

• Samenwerken en verbinden  

• Innoverend vermogen 

Remuneratie 

Deze functie zal maximaal worden gecompenseerd conform de regeling WNT, klasse 3. 

De standplaats is Amersfoort. De functie kan ingevuld worden tussen de 32 en 36 uur. 

De procedure 

De procedure wordt begeleid door SLIM partner in search. Xandra Slim-Koorstra zal de gesprekken 
voeren met kandidaten die in potentie geschikt zijn voor de functie. De gesprekken vinden plaats op 
het kantoor van SLIM partner in search in Amsterdam. 

De curricula vitae van de geschikte kandidaten zullen worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. 
Op basis hiervan zal een aantal kandidaten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor de 
eerste sollicitatiegesprekken met de selectiecommissie.  
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Benoembare kandidaten worden uitgenodigd voor een tweede sollicitatiegesprek met de 
selectiecommissie en de adviescommissies. Deze kandidaten zullen een Talenten en Motivatie 
Analyse maken.  

De bedoeling is om de procedure voor 1 oktober 2019 af te ronden. 

In het eindstadium van de procedure worden referenties ingewonnen.  

Planning 

• Reactietijd op de vacature tot en met 18 augustus 2019 

• Gesprekken bij SLIM partner in search in de weken 35, 36 en 37 

• De cv-presentatie bij de opdrachtgever 13 september 

• Eerste selectieronde bij Huisartsen Eemland 17 september 

• Tweede selectieronde bij Huisartsen Eemland 24 september 

• Arbeidsvoorwaardengesprek 30 september 

Solliciteren en contact 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie ontvangt SLIM partner in search graag  
voor 19 augustus 2019 uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze mailen naar 
info@slimsearch.nl 
Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar. 
Telefoonnummers: SLIM partner in search 020 – 894 91 54, Xandra Slim-Koorstra 06 – 520 03 898  
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