
 
 

Het Therapeuticum Haarlem is een gezondheidscentrum op loopafstand van het station, waarin huis-

artsen, assistentes, praktijkondersteuners en therapeuten samenwerken. De reguliere geneeskunde 

vormt de basis, die wordt verruimd met de levensbeschouwelijke en spirituele gezichtspunten vanuit de 

antroposofie. De antroposofische geneeskunde is hierdoor een aanvulling op de ‘gewone’ genees-

kunde. In totaal werken er ruim 20 medewerkers. 

Wegens vertrek van onze huidige manager zijn wij op zoek naar een  

Praktijkmanager voor 16-18 uur per week 

Samen met een van de huisartsen vorm je de dagelijkse leiding. Als praktijkmanager ondersteun en 

adviseer je de huisartsen op operationeel en tactisch niveau. Daartoe hou je de mailings van de 

relevante stakeholders in de gaten, bezoek je de vergaderingen van de regionale huisartsencoöperatie 

en signaleer je ontwikkelen en knelpunten voor onze organisatie.  

Daarnaast geef je leiding aan ongeveer 10 fte. assistentes en praktijkondersteuners en ben je 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid (o.a. werving en selectie, 

jaargesprekken, verzuimbegeleiding). Je helpt bij het opstellen van een jaarplan en – verslag en 

ondersteunt de wekelijkse vergadering van de artsen.  

Je ontvangt hiërarchisch leiding van de eindverantwoordelijk praktijkhouder en je werkt samen met de 

leidinggevende doktersassistente.  

Wat wij vragen: 

• Kennis op hbo-niveau, aangevuld met een managementopleiding 

• Relevante kennis en ervaring m.b.t. de eerstelijnszorg 

• Werkervaring op het werkgebied en met leidinggeven  

• Kennis van personeels- en organisatieontwikkeling en het realiseren daarvan 

• Werkt binnen de door de praktijkhouder vastgestelde beleidskaders 

• Je kunt weerstanden overbruggen en omgaan met tegenstelde belangen bij doorvoeren van 

veranderingen, implementatie van operationeel en tactisch beleid en het leiden van projecten  

• Je bent een betrouwbaar zelfstandig persoon die zorgvuldig, discreet en gedisciplineerd werkt. 

Hierbij behoort tevens het creëren van een veilig werkklimaat waarin medewerkers elkaar 

kunnen vinden en er effectief samengewerkt kan worden. Een coachende houding waarbij 

grenzen gesteld en gegeven worden. Je bent iemand die het aandurft en aankan om mensen 

aan te spreken, in gesprek te gaan en te blijven. 

• Je bent toegankelijk, makkelijk bereikbaar en steunend naar alle medewerkers 

• Je hebt affiniteit met de antroposofie, bijvoorbeeld door een inleidende opleiding in de 

antroposofie of antroposofische geneeskunde te volgen  

Wat wij bieden: 

• Een contract voor 12 maanden, met uitzicht op een vaste aanstelling  

• Een prachtige werkplek. 



 
 
 

• Een gedreven team met interdisciplinaire samenwerking 

• Salariëring conform de CAO-huisartsenzorg, minimaal schaal 8 
 

Contactinformatie:  

Wil je aanvullende informatie, dan kun je inlichtingen inwinnen bij Christof Zwart, huisarts en lid 

dagelijkse leiding.  

Jouw digitale sollicitatie met cv kun je tot en met zondag 8 mei richten aan 

Christof.zwart@therapeuticumhaarlem.nl .  

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in de week van 16 mei. 
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