
 
 

Voor ons gezondheidscentrum Vermeertoren in Delft, zijn wij op zoek naar een 

 

HUISARTS 
voor 3-5 dagen per week 

 
Vermeertoren  is een modern gezondheidscentrum aan de rand van Delft, met een kleine 

10.000 ingeschreven patiënten. Het team bestaat uit 5 huisartsen, 2 verpleegkundig 

specialisten,  3 POH-S, 2 POH GGZ, doktersassistentes en  receptionistes. De 

patiëntenpopulatie is afkomstig uit alle sociale klassen. Onder hetzelfde dak bevindt zich 

een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, een thuiszorgorganisatie, een diëtiste en een 

psycholoog. 

 

Jouw profiel  

- Je bent een afgestudeerd huisarts; 

- Je werkt graag in multidisciplinair verband; je durft te delegeren naar de 

verpleegkundig specialist, de assistentes, de POH S en de POH GGZ; 

- Je combineert patiëntgerichtheid met een vlotte en doelmatige werkwijze;  

- Je denkt graag mee over- en werkt graag mee aan het verder verbeteren van de 

dienstverlening en de praktijkorganisatie 

- Je bent een gezellig mens en draagt bij aan de collegiale sfeer in ons team; 

Ons aanbod 

- Een betrokken team met een informele sfeer; 

- Goede praktijkondersteuning; 

- Arbeidsvoorwaarden volgens de cao Gezondheidscentra/AHG 

Over Arts en Zorg 

Wij bieden in onze gezondheidscentra vernieuwende, klantgerichte geïntegreerde 

eerstelijnszorg. Dat doen we met 600 collega’s voor 180.000 patiënten, verspreid over 

het land. Huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners 

zetten zich iedere dag in voor de gezondheid en vitaliteit van onze patiënten, met hoofd 

en hart, deskundig en gastvrij. Er wordt veel energie gestoken in vernieuwing en digitale 

innovaties die de patiënt behulpzaam zijn. 

Ook de ontwikkeling van onze interne organisatie krijgt veel aandacht. In 2016 is een 

transformatie gestart van een managementhiërarchie naar zelforganiserende teams. We 

verwachten dat in 2018 binnen Arts en Zorg alleen nog maar zelforganiserende teams 

werken. Verder is een intensief LEAN-traject gestart voor de hele organisatie en loopt 

een Hospitality-programma. Alles met als doel: meer verbinding met de patiënt en met 

elkaar, minder werkdruk en meer werkplezier. 

Wil je meer te weten komen over onze organisatie? Kijk dan op www.artsenzorg.nl.   

 

http://www.artsenzorg.nl/


Vragen 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Joost Zutt, huisarts, 

jzutt@artsenzorg.nl 0683248485 of Roos van der Niet, regiomanager, 

rvanderniet@artsenzorg.nl 0627007645 

 

Hebben wij jouw interesse gewekt?  

Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren middels een e-mail, met je motivatie 

en je CV, naar sollicitatie@artsenzorg.nl. 

 

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