
 
 
Graag versterken wij ons team met een huisarts die passie heeft voor dit werk en affiniteit met de multiculturele 
populatie in Slotermeer. Iemand met visie en energie voor een nieuw centrum, met openheid voor 
cultuursensitieve vraagstukken, met veerkracht en humor: dat is wat we zoeken! Ben jij daarnaast geïnteresseerd 
in actieve deelname aan ons kwaliteitsbeleid en innoveren in de zorg? En wil jij je ontwikkelen op organisatorisch 
en/of vakinhoudelijk gebied? Dan ben jij wellicht dé huisarts die wij zoeken! Voor SAG gezondheidscentrum 
Slotermeer zijn wij het liefst per 1 juli 2018, maar uiterlijk op 1 november 2018, op zoek naar een 
 

HUISARTS m/v (0,6 – 0,8 fte) 
 
Ons gezondheidscentrum heeft 4.500 patiënten in de multiculturele wijk Slotermeer. Je nieuwe team bestaat uit 
4 parttime huisartsen, 4 doktersassistenten, een centrummanager, 3 POH-S (+ ouderen), 2 POH-GGZ en een 
generalistisch praktijkverpleegkundige. De praktijk vormt een HOED met een vrijgevestigde huisartsenpraktijk.  
 
Wat bieden wij jou? 
Een groepspraktijk met patiënten op naam 
• een enthousiast team dat goed naar elkaar luistert, met hart voor de patiëntenzorg in de wijk  
• standaard spreekuur met 4 patiënten per uur: meer tijd voor goede zorg! 
• gemotiveerde assistenten die actief ondersteunen bij culturele en taalkundige uitdagingen  
• een breed inzetbare praktijkondersteuner bij multi-problematiek   
• een NHG geaccrediteerde praktijk, met veel aandacht voor kwaliteitsbeleid en opleiding  

 
Samenwerking met andere disciplines en partners 
• ondersteuning door de aanwezigheid van een priklaborant, maatschappelijk werk en een diëtist  
• goede samenwerking met partners in de wijk: hagro, FTO, multidisciplinair overleg en 2e lijn  
• met de gemeente gedeelde ambitie voor mooi nieuw centrum voor gezondheidszorg én welzijn  
 
Veel ruimte en een stimulerend klimaat voor je eigen ontwikkeling  
• ruime opleidingsmogelijkheden binnen de SAG, bijvoorbeeld tot kaderarts  
• meedenken over SAG-brede innovatiethema’s als: jeugd, GGZ, ouderen, substitutie van ziekenhuis naar 

eerste lijn, eHealth, positieve gezondheid en cultuursensitieve gezondheidszorg 
 
Een goede beloning 
• salaris en vergoedingen zijn volgens de cao gezondheidscentra (max. € 7.003,- bruto per maand bij een 

fulltime dienstverband, salaristabel per 1 juli 2017) 
• extra financiering van tijd voor ondersteunende taken binnen het gezondheidscentrum 
• persoonlijk (scholings)budget 
 
Een inspirerende werkgever 
Goede zorg bieden als professional, met collega’s van diverse disciplines en je patiënten als partners – dat is wat 
vele huisartsen inspireert. Werk je bij één van de zestien moderne gezondheidscentra van de Stichting 
Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), dan krijg je daar de ruimte voor. Ons bedrijfsbureau neemt een groot 
deel van het administratieve werk uit handen, waardoor jij je kunt richten op de patiëntenzorg. Ook krijg je 300 
collega’s met wie je kunt sparren, en die graag willen dat je meedenkt over onze zorgdiensten. Samen vormen 
we een mooie organisatie met veel daadkracht, waarbinnen innovatie en wetenschappelijk onderzoek ruim baan 
krijgen. Onze patiënten kunnen elke werkdag rekenen op persoonlijke zorg van hoge kwaliteit. 
 
 
Kom jij ons team in Slotermeer en de SAG versterken? 
Als jij jezelf in dit profiel herkent, dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie! Jouw reactie met CV ontvangen we 
graag vóór 1 juli 2018 via hrm@sag-amsterdam.nl. 
 
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met ons gezondheidscentrum. 
Duveken Voors, locatie verantwoordelijk huisarts, dvoors@sag-amsterdam.nl of 020 - 613 32 12 (keuze 3) 
Barbara Douwes, centrummanager, bdouwes@sag-amsterdam.nl of 020 - 613 32 12 (keuze 3) 
Meer informatie over ons gezondheidscentrum en de SAG vind je op onze website: www.sag-amsterdam.nl.  


