
 

 

 

Voel jij je thuis in de eerstelijnszorg en ken je de huisartsenzorg goed? Kun jij flexibel een 
aantal extra uren inzetten?  
Dan is de functie van wijkcoördinator / projectleider transmurale zorg Barneveld 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: 

 
Wijkcoördinator en projectleider transmurale zorg voor de regio Barneveld 

 
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 
wijkcoördinatoren. 

 
Wat doet een wijkcoördinator? 
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, regionale en landelijke ontwikkelingen en om elkaar te inspireren. Zo kunnen we alle 
kennis en ervaringen uit de regio met elkaar delen. Je wordt bij de uitvoering van je werkzaamheden 
ondersteund door onze regionale organisatie. In de bijlage zie je een verdeling van de taken van de 
wijkcoördinator en ons stafbureau. 
 
Wat doet de projectleider transmurale zorg? 

   Afgelopen jaren is er een samenwerking opgestart tussen stichting OWZ de Burgt, Ziekenhuis Gelderse  
   Vallei en Christelijk Verpleeghuis Norschoten om een nieuwe vorm van zorg aan te kunnen bieden in 

een Transmuraal Centrum in Barneveld. Bij dit project zijn er drie werkgroepen samengesteld: (triage)  
Ingang, eerstelijns verblijf (no label bedden) en preventie. Voor de werkgroep preventie levert Stichting  
OWZ de Burgt de projectleider en zij worden begeleid door Raedelijn. Er zijn al diverse preventieprojecten  
binnen Barneveld, echter deze zijn nog onvoldoende bekend of ingebed om te zien of deze projecten  
bijdragen aan een betere gezondheid van de inwoner van Barneveld. Gemeente en Welzijn Barneveld zijn  
naast onze leden van de OWZ (eerstelijns zorgverleners) ook betrokken bij dit project.  
 
Omdat beide functies veel raakvlakken hebben zoeken we een persoon die deze beide rollen kan 
vervullen.  
 

 
 

 
 



 

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 om gaan met verschillen in wensen en belangen binnen en buiten de 
wijk. 

 
Omvang functie, werktijden en salaris 
Voor deze functie ben je  gemiddeld 12 uur per week beschikbaar, waarvan 4 uur voor de 
wijkcoördinatie en 8 uur voor projectcoördinatie en deze uren zijn flexibel in te vullen. De functie is 
uitstekend te combineren met een functie als POH, praktijkmanager of zorgcoördinator. 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. 

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 voor 25 oktober 2020 naar 
hr@huisartseneemland.nl, of naar Dianne Jaspers, voorzitter stichting OWZ de Burgt, 
dajaspers@kpnmail.nl, bel/ WhatsApp via 06-12635935. 
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