
 
 
In Zeeland boven de Westerschelde zijn twee organisaties actief in de eerstelijns- (huisartsen)zorg: de 
Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en de Coöperatie PeriScaldes. De ZHCo en de Coöperatie 
PeriScaldes zijn voornemens om medio 2022 te gaan fuseren. Onder de Westerschelde is één 
organisatie actief in de eerstelijns- (huisartsen)zorg namelijk Nucleuszorg. Deze organisaties hebben 
een nauwe samenwerking met elkaar als het gaat om: 
1. het werven van huisartsen; 
2. het anders organiseren van huisartsenzorg;  
3. aanbieden van noodscenario’s voor huisartsenpraktijken. 
Deze activiteiten zijn gebundeld in het project Opvolging & Vestiging.   
 
De afgelopen twee jaren is er hard gewerkt en dit heeft een groot aantal producten opgeleverd ten 
behoeve van werving van huisartsen en promotie van Zeeland. Daarnaast zijn er noodscenario-
gesprekken gevoerd met diverse praktijken. De komende twee jaar moet worden nagedacht over de 
volgende stappen; hoe worden de initiatieven die zijn opgezet geborgd en toekomstbestendig 
gemaakt. 
 
Wil je een actieve bijdrage leveren aan het vervolg van dit project, een dynamische en afwisselende 
functie binnen een professioneel team van enthousiaste collega’s waar eigen initiatief en ambitie 
worden toegejuicht? Wij zoeken een collega voor de functie van: 

Projectleider  
Opvolging & Vestiging  

 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar, voor 20 uur 
gemiddeld per week.  
 
Functie-informatie:  
De nieuwe fase van het project Opvolging & Vestiging is beschreven in een projectplan. Als 
projectleider verricht je projectmatige- en beleidsondersteunende werkzaamheden ten behoeve van 
de projectorganisatie. Je onderzoekt en analyseert de mogelijkheden ten aanzien van de het borgen 
van de reeds lopende initiatieven en legt projectvoorstellen voor aan de kerncommissie. Je hebt een 
actieve rol in de werving van nieuwe huisartsen. De projectleider wordt operationeel/administratief 
ondersteund door een administratief medewerker. 
 
Wij zoeken een collega die: 

• beschikt over een HBO werk- en denkniveau;  

• beschikt over relevante werkervaring als projectleider; 

• zelfstandig, communicatief vaardig, creatief, initiatiefrijk en integer is. 
 
Wij bieden: 
Een leuke en zelfstandige baan binnen een professionele organisatie met een kleinschalig, toegankelijk 
en enthousiast kantoorteam (dit kan zijn binnen de ZHCo of bij Nucleuszorg). Inschaling vindt plaats in 
FWHZ schaal 8 (minimaal € 3.284,- en maximaal € 4.299),-  en is afhankelijk van relevante 
werkervaring. 
 
Informatie: 
Informatie is te verkrijgen bij Anouchka van Miltenburg, directeur Nucleuszorg, telefoonnummer via 
het secretariaat: 0115 643002 of bij Cora Hubrechsen-Verhage, Manager personeel & organisatie 
ZHCo, telefoonnummer 06 12560644.  
 



Sollicitaties: 
Ben jij de professionele en resultaatgerichte collega die wij zoeken? Stuur dan jouw sollicitatiebrief én 
Curriculum Vitae, onder vermelding van “vacature Projectleider O&V” vóór 26 maart 2021, per e-mail 
naar info@zhco.nl.  
 
Sluitingsdatum: vrijdag 26  maart 2021   

mailto:info@zhco.nl

