
Huisartsenkring- en -wachtpost Regio Zuiderkempen vzw 
 
De huisartsenkring heeft een overkoepelende zorgopdracht in de regio Zuiderkempen. 

Een van deze opdrachten is het beheren van een wachtpost. Een wachtpost is een 

organisatie die tijdens het weekend en op feestdagen de wachtdienst verzekert voor 

patiënten die dringend een huisarts nodig hebben. In de regio Zuiderkempen beheren we 

drie wachtposten, gelegen in Herentals, Westerlo en Geel. Wij zoeken een gemotiveerde 

coördinator om deze organisaties aan te sturen. 

 

Coördinator (M/V) 
Taakomschrijving 

a. Algemeen Beleid 

- Dagelijks beleid van de wachtpost alsook het dagelijks beleid van de 

huisartsenkring (die als opdracht heeft o.a. de wachtposten te organiseren). 

- Verstrekken van informatie over het beleid en organisatieontwikkelingen aan 

de Raad van Bestuur van zowel de wachtpost als de huisartsenkring  en de 

Algemene Vergadering als basis voor beleidsbeslissingen 

- Opvolgen en uitvoeren van beleidsbeslissingen met betrekking tot de 

organisatie van de wachtpost en de organisatie van de eerstelijnszorg in onze 

regio. 

b. Organisatie 

- Superviseren, coachen en coördineren van het team (20 receptionistes en 2 

administratief medewerk(st)er en 10 chauffeurs). 

- Beheer voorraad, IT infrastructuur, onderhoud gebouw 

- Organisatie van de wachtverdeling voor wachtartsen  

c. Personeelsbeleid 

- Uitwerken en opvolgen van het personeels- en vormingsbeleid 

- Werving en selectie van nieuwe medewerkers 

- Personeelsleden opvolgen, evalueren en ondersteunen 

- Opstellen van schriftelijke instructies en procedures 

- Uurroosters planning en loonbeheer 

- Opvolgen van de toepassing van de arbeidsreglementering en andere 

relevante sociale wetgeving 

- Waken over preventie en bescherming op het werk 

d. Kwaliteitszorg 

- Kwaliteitsbewaking: evaluatie werking van de wachtpost, verbeteringsplannen 

opstellen en uitvoeren 

- Klachtenregeling en –behandeling 

e. Financieel beleid en beheer 

- Opmaak van de exploitatiebegroting en verantwoordelijk voor het 

budgetbeheer 

- Aanleveren van financiële gegevens aan de boekhouding 

- Gepresteerde uren en lonen medewerkers controleren en doorgeven 

- Opvolgen van alle nodige administratieve formaliteiten m.b.t. de subsidiërende 

overheid 

- Instaan voor een accurate financiële administratie 

- Waken over en voorstellen formuleren voor een gezond financieel beheer 

f. Communicatie en overleg 

- Voorbereiding van, en deelname aan, vergaderingen van de Raad van Bestuur 

en de Algemene Vergadering 

- Vertegenwoordigen van de kring en wachtpost op extern overleg 

(ziekenhuizen, rvt’s, managersoverleg wachtposten, e.a.) 

- Uitvoering geven aan de externe, strategische samenwerking tussen eerste en 

tweede lijn (zorgnetwerken, transmurale afspraken) 

- Aanspreekpunt voor alle betrokken artsen 

- Aanspreekpunt voor andere zorgverleners en organisaties 



- Opstellen van het jaarverslag van de wachtpost 

- Verantwoordelijke voor interne communicatie 

g. Projectmanagement: uitwerking en ondersteuning van projecten. 

 

 

Opleiding 

- Bachelor diploma (management, bedrijfskunde) of gelijkwaardig door ervaring in onder 

andere het aansturen van grote projecten (projectmanagement) of business unit of 

andere. 

 

 
Competenties: 

 

- Kunnen denken en functioneren op operationeel en strategisch niveau 

- Basiskennis van de arbeidswetgeving 

- Vertrouwd met financieel beleid en financieel beheer 

- Beschikken over leidinggevende capaciteiten 

- Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken 

- Kunnen coördineren en organiseren 

- Mensen kunnen begeleiden en motiveren en duidelijk communiceren 

- Flexibel, accuraat, snel kunnen schakelen indien nodig 

- Efficiënt blijven presteren onder tijdsdruk, bij complicaties en tegenslag.  

 
 

Aanbod 

- contract onbepaalde duur 

- verloning volgens de wettelijke barema’s PC 330.04 

- een boeiende functie met vrijheid om te ondernemen en verantwoordelijkheid. 

 

 

Solliciteren 

Stuur een gemotiveerd schrijven en uw cv naar Mieke Muys, Coördinator 

Huisartsenwachtpost Zuiderkempen vzw, mieke.muys@wpzk.be.  

De sollicitatieprocedure bestaat uit een diepte interview en een praktische case.  

mailto:mieke.muys@wpzk.be

