
 

 

    

 

 

 

PROFIEL DIRECTEUR O&I-ORGANISATIE 

1. De organisatie 

Algemeen 

De Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad, kortweg HUS, verenigt alle huisartsen in Utrecht 

stad. De coöperatie, opgericht met als doel de praktijken te ondersteunen bij het leveren 

van hoogwaardige huisartsenzorg, is volop in ontwikkeling. Momenteel bevindt de 

organisatie zich in een transformatieproces van een monodisciplinaire naar een 

multidisciplinaire organisatie en samen met de gezondheidscentra en overige 

eerstelijnsorganisaties in de stad wordt er een O&I-organisatie (organisatie en 

infrastructuur) ingericht, gemodelleerd in de lijn van het landelijk ontwikkelde, zg. Velzel 

rapport uit 2006 ‘Naar professionele ondersteuning en infrastructuur voor samenwerking 

van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor samenwerking met andere partijen”. 

De directeur die leiding gaat geven aan de O&I-organisatie gaat in nauwe samenwerking 

met de vertegenwoordigers van de wijken, verenigd in het WVO 

(wijkvertegenwoordigersoverleg) nader invulling geven aan de inrichting en de 

financiering van deze O&I-organisatie. 

Organisatiestructuur 

Zowel de O&I-organisatie als de SUS (Spoedpost Utrecht Stad) vallen bestuurlijk onder 

de HUS, die wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie: een algemeen en een 

medisch directeur. De directie legt verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie. 

HUS heeft een platte organisatiestructuur. De leden van de coöperatie zijn nauw 

betrokken bij de strategie en de ontwikkeling van de organisatie. Sleutelbegrippen zijn 

verantwoordelijkheid, doelmatigheid, betrouwbaarheid en gedrevenheid. Innovatie staat 

hoog in het vaandel en medewerkers krijgen in dat licht de ruimte om zich te ontplooien 

en ontwikkelen.  

2. De gezochte kandidaat - het profiel 

De directeur O&I is een bruggenbouwer pur sang, die in staat is op basis van 

gedegen visie en onderzoek via transformationeel leiderschap partijen te 

motiveren en verenigen en te faciliteren rond strategische thema’s als GGZ, 

kwetsbare ouderen, jeugd, integrale zorg en leefstijl. De kandidaat die wij 

zoeken is, nadat gezamenlijk besluiten zijn genomen, koersvast en kan goed 

acteren in de context van verschillende belangen zonder het belang van O&I uit 

het oog te verliezen. Hij/zij beschikt daarvoor over aantoonbare ervaring met 

veranderprocessen, bij voorkeur in de eerstelijnszorg, en is een netwerker die de 

organisatie op representatieve wijze vertegenwoordigt. Hij/zij is zakelijk, met 

oog voor financiële belangen en gevoeligheden en zorgt ervoor dat de 

administratie vlekkeloos verloopt.  



 

 

Per 1 januari 2022 moeten de volgende resultaten zijn behaald: 

• O&I-beleidsplan 2022-2026 

• Contract met Zilveren Kruis  

• Themaplan voor stad en wijken 

• Werkafspraken voor stadswijken en stadsdisciplines 

• O&I-financiering o.b.v. afspraken O&I B.V. 

• Financiering voor wijken en stad o.b.v. themakaarten 

• Het WVO is een ingewerkt orgaan 

• De BV O&I is ingericht en bemenst. 

3. Procedure 

De vacature wordt in eerste instantie gepubliceerd binnen het netwerk van de 

betrokken partijen in de eerstelijnszorg van Utrecht Stad. Na selectie van de 

verkregen reacties zal er een gesprek plaatsvinden met de 

benoemingscommissie die bestaat uit een vertegenwoordiger van de HUS-

directie, een vertegenwoordiger van de apothekers en fysiotherapeuten en een 

vertegenwoordiger namens de wijken en gezondheidscentra, onder begeleiding 

van een HR-adviseur. De benoemingscommissie zal minimaal een kandidaat 

voordragen aan het WVO, die een advies uitbrengt. Benoeming gebeurt door de 

HUS. De aanstelling wordt voorzien voor de duur van twee jaar. De beloning van 

de directeur O&I is gebaseerd op de WNT klasse II. 

4. Reacties  

Sollicitaties met motivatiesbrief en CV kunnen tot uiterlijk 30 november 2020 

worden gemaild aan hr@huisartsenutrechtstad.nl t.a.v. Nell Wolfs, HR-adviseur. 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Geert Philipsen, algemeen directeur 

HUS, tel. 06-53928798. 
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