
 
 

Spoedzorg NU, de nieuwe huisartsenorganisatie in Noordwest Utrecht zoekt een: 
 

Teammanager | ervaren en daadkrachtig  
 
“ Positioneren. Uitbouwen. Verbinden. Kan jij samen met je collega teammanager de Spoedpost 
Noordwest Utrecht stevig neerzetten? Dan ben jij degene die bij ons past. “  
 
 
Organisatie 
SpoedzorgNU is een nieuwe huisartsenorganisatie in de regio Noordwest Utrecht waarin 80 praktijken en 
gezondheidscentra samenwerken, Spoedzorg NU biedt huisartsenzorg tijdens avond-, nacht-, en 
weekenden op de Spoedpost Noordwest Utrecht en streeft naar naadloze aansluiting op de huisartsen 
dagzorg en op zorg die ketenpartners in de acute zorg leveren. De teammanager werkt binnen het team 
van de Spoedpost Noordwest Utrecht te Leidsche Rijn, gevestigd in het Antonius Ziekenhuis in Utrecht. 
Op de Spoedpost doen huisartsen, die bij de Spoedpost zijn aangesloten, bij toerbeurt dient. 
 
SpoedzorgNU werkt nauw samen met Regiozorg NU, de regio-organisatie in Noordwest Utrecht die 
samen met andere disciplines integrale chronische zorg organiseert in de eerste lijn dichtbij de patiënt. 
Samen zijn Spoedzorg NU en Regiozorg NU het aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg in Noordwest 
Utrecht als het gaat praktijk-overstijgende zaken en het faciliteren van huisartsen en multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden in de regio. 
 
Functie  
Als nieuw aan te trekken teammanager ben je, samen met je collega teammanager, integraal 
verantwoordelijk voor het functioneren van de Spoedpost. Je ressorteert onder de directeur.  
Als collegiaal team geef je op efficiënte en effectieve wijze leiding aan het team van triagisten.  
Je stuurt de werkzaamheden op de Spoedpost zo aan, dat medewerkers en huisartsen optimaal aan de 
zorgvraag van de patiënt kunnen voldoen.  
De functie heeft als concrete resultaatgebieden: 
 

• Geeft leiding aan het team triagisten en geeft uitvoering aan het personeelsbeleid 

• Coördineert de bezettingscapaciteit, signaleert en bespreekt knelpunten met de directie 

• Creëert draagvlak voor de beleidskeuzes en werkwijzen bij het team en bij de huisartsen, vertaalt 
beleid naar concrete werkafspraken en monitort dit 

• Initieert, stimuleert en bewaakt het te voeren beleid op gebied van kwaliteit, scholing, 
personeelszaken en financiën 

• Verdeelt samen met je collega teammanager de aandachtsgebieden en taken die bij deze functie 
horen en vervangt elkaar bij afwezigheid. 

 
Wat breng je hiervoor mee? 
 

• Afgeronde HBO opleiding en ruime leidinggevende ervaring in de gezondheidszorg 

• Ruime ervaring in het werken met zelfstandige professionals; je bent laagdrempelig in contact, 
tegelijkertijd besluitvaardig en kaderstellend  

• Weet mensen te stimuleren en te motiveren; je bezit overtuigingskracht en kan omgaan met 
weerstanden 

• Vindt het een uitdaging om mede-vorm te geven aan de opbouw van een nieuwe organisatie, die 
gericht is op samenwerking    

• Beschikt over een flexibele werkhouding; een deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden buiten de 
reguliere kantoortijden 

 



 
 

Wat bieden wij? 
 

• Een contract voor 32 uur per week. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de  
CAO Huisartsenzorg.  

• Een dienstverband van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. 

• Een zelfstandige en verantwoordelijke functie in het hart van de huisartsenspoedzorg buiten 
kantooruren.  

• Een dynamische werkomgeving in een organisatie in opbouw waar eigen initiatief, zelfstandig werken 
en collegialiteit wordt gestimuleerd; 

 
Meer informatie nodig? Bel met Margreet Zeelen transitiemanager Spoedzorg NU 06 44 608 216. Of mail 
naar info@zeelenadvies.nl.    
 
 
Solliciteren kan tot en met   
We ontvangen je CV en motivatie graag voor 1 juni 2020. Deze kun je mailen naar info@regiozorgnu.nl, 
ter attentie van Hilde Bokkers. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 
 

 
 
 
 

 


