
 

 

VACATURE (Strategisch) consulent huisartsen - minimaal 32 uur per week 
 
We zijn op zoek een daadkrachtige, enthousiaste en flexibele (strategisch) consulent huisartsen. 
 
Heb jij kennis van de huisartsenzorg en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in het veld? Ben jij in 
staat een praktische vertaling te maken van hetgeen er op macro nivo gebeurt naar de dagelijkse praktijk? 
Heb je in de afgelopen jaren een berg kennis van het werkveld van en rondom de huisartsen opgebouwd 
en ben je in staat deze kennis – gedoseerd – in te zetten en op basis van de behoefte van je 
gesprekspartner, hem / haar te adviseren? 
 
Lees dan verder want dan zijn we mogelijk op zoek naar jou! 
 
Over het Eerstelijns ServicePunt 
Vanuit het Eerstelijns ServicePunt ontzorgen wij eerstelijnspraktijken (denk aan huisartsenpraktijken, 
gezondheidscentra, GGZ praktijken en zorggroepen) op het gebied van praktijkmanagement en 
projectmanagement. Eerstelijns ServicePunt is een jonge dynamische en snel groeiende organisatie met 
inmiddels 14 collega’s. 
 
Functieomschrijving 
De functie bestaat uit onder andere de volgende werkzaamheden: 
Adviseren / begeleiden praktijkhouders en/of praktijkmanagers op het gebied van: 

• Personeel; 
• Financieel; 
• ICT; 
• Facilitair; 
• Kwaliteit; 
• Geven van presentaties, workshops of trainingen op bovengenoemde deelgebieden; 
• Opstellen van rapportages ten behoeve van praktijkverbetersuggesties 
• Bespreken van Praktijkscans op bovenstaande gebieden inclusief het bespreken van 

praktijkverbeteronderwerpen en hoe dit eventueel aan te pakken; 
• Begeleiden van praktijkhouders / praktijkteams bij het helder krijgen van de visie op zorg en op 

welke wijze dit geïmplementeerd zou kunnen worden; 

Een deel van de werkzaamheden kan in de avonduren gedaan (moeten) worden. 
 
Wie/wat ben jij? 

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 
• Communicatief vaardig; 
• Flexibel; 
• In staat om vertaling te maken vanuit beleidsstukken naar de dagelijkse praktijk; 
• Ervaren in de huisartsenwereld; 
• In staat vanuit ontwikkelingen producten en diensten van het Eerstelijns ServicePunt te 

positioneren; 
• Je woont in de regio Eindhoven; 
• Je voelt je betrokken bij de signatuur van de organisatie en bent bereid je voor langere tijd te 

committeren aan het Eerstelijns ServicePunt. 



 

 
We bieden 
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

• Flexibele werktijden; 
• Kilometervergoeding; 
• 13emaand; 
• Prima salaris; 
• Laptop en telefoon. 

Schaalniveau 
Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. 
 
Werkomgeving 
Het Eerstelijns ServicePunt is gevestigd op de derde verdieping van het Videolab in het bruisende 
stadsdeel Strijp-S te Eindhoven. Uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer en met de auto. 
We hebben de voorkeur voor een kandidaat uit Zuid Nederland gezien het zwaartepunt van ons 
klantenbestand. 
 
 
Voor meer informatie over deze vacature: 
Joanne Molendijk – Directeur Eerstelijns ServicePunt B.V. 
040- 3041517 
 
 
Solliciteren? Dan ontvangen wij graag voor 28 februari 2019 je brief met een duidelijke motivatie, 
Curriculum Vitae met foto. Bij voorkeur per email en in pdf gescand.  
info@eerstelijnsservicepunt.nl 
 
Opvragen van referenties en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen deel uitmaken van de 
procedure. 
 
 
 


