
 

 

Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland 

zoekt een 

Hagro-manager m/v 

20 uur per week  

 

THOON is een organisatie van en voor huisartsen in Twente en directe omgeving en richt 

zich onder meer op de verbetering en vernieuwing van de eerstelijnszorg. 

THOON stelt zich ten doel de positie van de huisarts in de (eerstelijns) gezondheidszorg 

te versterken, onder andere door het aanbieden van praktijkpersoneel en -consultatie.  

 

Wij zoeken een ervaren hagro-manager die per 1 oktober 2020 20 uur per week 

beschikbaar is.   

 

De functie 
De hagro-manager is een verbindende functionaris binnen het samenwerkingsverband. 

Het doel van de invulling van het hagro-management is de huisarts ontzorgen en bij te 

dragen aan een goed georganiseerde huisartsenvoorziening. Een goede organisatie 

maakt dat substitutie en vooruitgang op het gebied van kwaliteit en samenwerking 

behouden blijven en mogelijkheden worden geboden om de zorg aan patiënten verder te 

professionaliseren en uit te breiden. 

 

Het takenpakket zal bestaan uit:  

 

 Signaleren van trends en ontwikkelingen; 

 Contacten onderhouden van in- en externe relaties en fungeren als aanspreekpunt 

voor derden; 

 Ondersteuning bij vergaderingen: notuleren, agenda bewaken; 

 Aanjaagfunctie: opvolging actiepunten; 

 Bijhouden van afgesproken procedures; 

 Besluitvormingsproces bewaken; 

 Bewaken kwaliteitsmanagementsysteem; 

 Opstellen beleidsplan en jaarverslagen en bewaken van de doelstellingen; 

 Rooster en planning van diverse overleggen tussen de verschillende disciplines in 

de wijk; 

 Roosteren NAW diensten en bijhouden vakanties en vrije dagen van de 

huisartsen; 

 Richten op ketenzorgactiviteiten en innovaties die substitutie mogelijk maken; 

 Bijhouden na- en bijscholingen en aanvragen accreditatiepunten in PE online; 

 Personeelsbeleid ondersteuning voor zowel hagro personeel als voor de 

praktijken; 

 Bijhouden van ontwikkelingen in de (eerstelijns) zorg. 

 

Wij vragen 
U heeft een afgeronde hbo opleiding aangevuld met een managementopleiding op hbo 

niveau. Ook heeft u enige jaren werkervaring in een management (ondersteunende) 

functie. Daarnaast heeft u ervaring in of affiniteit met de gezondheidszorg. U bent 

resultaatgericht, besluitvaardig en daadkrachtig. U weet de verbinding te vinden, werkt 

makkelijk samen en kunt mensen inspireren en motiveren. Daarnaast beschikt u over 



 

doorzettingsvermogen en overtuigingskracht, waarbij u om kunt gaan met 

belangentegenstellingen. Collegialiteit en klantgerichtheid zijn voor u vanzelfsprekend. 

U bent in het bezit van een B rijbewijs. 

  

Wij bieden 
Een leuke, afwisselende baan in een team van enthousiaste en ervaren collega’s.  

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Huisartsenzorg. 

 

Contact informatie 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Stevanne Jansen, 

manager personeel extern (074) 256 87 98. 

 

Solliciteren 
U kunt tot 15 augustus 2020 schriftelijk op deze vacature solliciteren, door uw sollicitatie 

te sturen via ZORGSELECT of per e-mail naar secretariaat@bvthoon.nl.  
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