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(24-28 uur per week) 

De Huisartsenorganisatie Kop van Noord-

Holland (HKN) ondersteunt, d.m.v. het 

organiseren van huisartsenposten en 

zorggroepen, 85 huisartsen uit de 

Noordkop  (Schagen, Den Helder en Texel) 

in zowel de dagzorg als de avond-, nacht- 

en weekendzorg.  

HKN is een relatief kleine organisatie met 

een breed takenpakket. De activiteiten 

hebben zich de afgelopen jaren flink 

uitgebreid met o.a. Ouderenzorg, basis 

GGZ zorg, Praktijkmanagement en een 

huisartsenpraktijk.  

Onze kernwaarden zijn kwaliteit, 

professionaliteit, ondernemerschap, 

daadkracht en verbinding. Door de 

beperkte omvang zijn de lijnen kort en er 

heerst een prettige werksfeer. 

Een jaarcontract voor 24-28 uur per week 

wordt aangeboden met uitzicht op een vast 

dienstverband bij wederzijdse 

tevredenheid. Arbeidsvoorwaarden zijn 

conform cao Huisartsenzorg.  

 

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

Bijdragen aan de continuïteit van de 
huisartsenzorg in de kop van Noord-

Holland? 

Als projectleider bij HKN Huisartsen werk je aan projecten die 

bijdragen aan de versterking en continuïteit van de 

huisartsenzorg in de kop van Noord-Holland, zoals het vergroten 

van de huisartsencapaciteit in de regio, het versterken van 

samenwerking tussen huisartsenpraktijken en het inrichten van 

praktijkvoering op de toekomst. Je werkt zelfstandig in een 

initiërende en coördinerende rol en zoekt van daar uit de 

verbinding in de regio. Je bent mede verantwoordelijk voor de 

vormgeving, uitvoering en implementatie van projecten en 

rapporteert hierover naar de directie en het bestuur. Tevens 

geef je gevraagd en ongevraagd advies in de verschillende fasen 

van projecten. Je hebt de regie in handen en jouw creativiteit zet 

je in om gestelde doelstellingen te behalen. 

In deze functie kan jij het beste uit jezelf halen en tegelijkertijd 

bijdragen aan de ontwikkeling van de huisartsenzorg. 

Heb je affiniteit met de eerstelijns zorg? Ben je een ambitieuze 

en proactieve professional die graag de kar trekt? Heb je een 

HBO+ werk- en denkniveau en ervaring als projectleider? Dan 

ontvangen wij graag jouw motivatie en CV voor 12 april a.s. via 

onderstaand mailadres. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in 

week 16. 

 

Meer weten over onze organisatie en deze functie? 

www.hknhuisartsen.nl - pz@hknhuisartsen.nl t.a.v. mevrouw D. 

Bakker (0223-670461). 
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