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Ben jij (huis)arts in de regio Zwolle, ben jij ondernemend en zorg je ervoor dat je de 

natuurlijke schakel wordt tussen de 1e en 2e lijns zorg? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Transmuraal medisch coördinator werkafspraken 

8 tot 12 uur verdeeld over 2 momenten in de week 

Mogelijk om deze functie in duo uit te voeren.  

 

Patiënten hebben baat bij een zorgproces zonder barrières tussen zorgaanbieders; daarbij is een 

goede relatie tussen huisartsen en medisch specialisten van groot belang. Huisartsen en medisch 

specialisten in de regio Zwolle zijn gezamenlijk actief in de transitie van zorg, hierdoor is continu 

bijstellen van het zorgproces en aanpassen van de daarbij horende werkafspraken essentieel. Als 

transmuraal medisch coördinator werkafspraken vorm je de schakel tussen de huisartsen en de 

medisch specialisten.  

 

Wat ga jij doen? 

Je belangrijkste opdracht is geformaliseerde samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede lijn 

tot stand te brengen. Je ontwikkelt beleid rondom deze samenwerking en je voert deze gestructureerd 

door in de regio Zwolle. Dit beleid evalueer je en je ziet toe op de naleving van de transmurale 

werkafspraken.  

 

Je denkt mee over de visie in de regio op zorg op de juiste plek en hebt een stimulerende en 

faciliterende rol om die visie in de praktijk te brengen. Jouw aandachtsgebied is dat de werkafspraken 

op een zorgvuldige wijze geïmplementeerd worden. 

 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van een aantal gezamenlijke activiteiten van 

eerste en tweede lijn, o.a. nascholing en promotieactiviteiten. 

 

Wat heb jij in huis 

• Je hebt WO werk- en denkniveau en bent opgeleid tot (huis)arts;  

• Je hebt ruime aantoonbare ervaring in de (huis)artsenomgeving en kennis van, en ervaring met, 

eerste- en tweedelijnszorg; 

• Je hebt kennis van regionale en landelijke zorgontwikkelingen en de financiering daarvan; 

• Je bent in staat een vertaalslag te maken van ontwikkelingen anderhalvelijnszorg in transmurale 

werkafspraken; 

• Je signaleert problemen in de samenwerking en denkt mee over een gewenste oplossing; 

• Je bent goed in netwerken en het op- en uitbouwen van relaties; 

• Je bent een daadkrachtige, ondernemende adviseur en beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden. 
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Wat bieden wij jou.. 

Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een organisatie die volop in 

ontwikkeling is.  Desgewenst kun je deze vacature met een collega (huis)arts in duo uitvoeren. Je 

ontvangt van Medrie een dienstverband van 8 – 12 uur per week. Je wordt ingeschaald op basis van 

kennis en ervaring. 

 

Maak kennis met het team 

MCC Klik is aangesloten bij de Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC) en met het actieve 

landelijke en noordelijke/regionale netwerk van transmuraal coördinatoren krijg je er collega’s bij en 

dat geeft mogelijkheden voor leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen. Vanuit MCC Klik krijg 

je ondersteuning van collega-coördinatoren en een secretaresse. 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Word jij onze nieuwe collega? We ontvangen graag je motivatiebrief en CV! Reageren kan tot en met 

21 december 2020 via de knop ‘solliciteren’.  

 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Henny Knoop, regiomanager Medrie Zwolle, 

telefoonnummer 06-51291285 en/of met de algemeen coördinatoren van MCC Klik. Meer informatie 

over MCC Klik en Medrie kun je vinden op www.mccklik.nl  en www.medrie.nl. 

 

Voor deze functie werven wij gelijktijdig intern en extern. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

 

http://www.mccklik.nl/

