
  
                                 
                                        

Gezocht! Vacatures O&I organisatie i.o. Utrecht Stad  maart 2021 
 

GEZOCHT! 
 
De O&I organisatie in oprichting zoekt versterking! Voor verschillende 

(inhoudelijke) thema's worden mensen gezocht die zich graag inzetten om 
de zorg in Utrecht goed te organiseren. In dit document zijn de vacante 

functies terug te vinden en de profielen behorende bij deze functies. 
Interesse? Mail je korte motivatie dan vóór 15 maart naar 

oeni@huisartsenutrechtstad.nl. 
 

Hartelijke groet, 

Het kwartiermakersteam, 
Geert Philipsen, Frans van Eck, Ernst-Jan Wind, Karlijn van Kats  
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Gezocht! Vacatures O&I organisatie i.o. Utrecht Stad  maart 2021 
 

Team Leefstijl 
Periode: heden-zomer 2022 
 

Stads-coördinator TRIO (medisch coördinatoren) 
 

HUISARTS/POH (PARA)MEDICI (PARA)MEDICI 

[vacant]  [vacant] [vacant] [vacant] 

    

Project- en programmaleiders 

Gecombineerde leefstijl interventie  

Rutger Top  

 

Die starten met de volgende opdracht: 

Doel langere termijn Op langere termijn willen we dat bewoners in Utrecht zo lang 
mogelijk gezond blijven functioneren en willen we vanuit de eerste 
lijn daar een passende preventieve bijdrage aan leveren, in 
afstemming met de betrokken partners in de stad.  

Resultaat 1e kwartaal 
2021 

• Helder wie de trekkers zijn en samenstelling van het team 

• 1e inventarisatie en ‘foto’ 
o Beschrijving kader opdracht leefstijl vanuit landelijk 

en stedelijk beleid  
o Wat speelt er inhoudelijk (wat is er al/hebben we al) 
o Welke werkgroepen zijn in de stad op dit thema 

actief/ initiatieven lopen er (+welke status; bv wijk, 
stad etc) 

o Welke doelstelling hebben de diverse werkgroepen  
o Wie zijn de partners in de stad 
o Wat zijn specifieke financieringsbronnen voor de 1e 

lijn; c.q. wat zijn financieringsvraagstukken  

• Aanpak voor het oppakken van dit thema 
 

Resultaat 2e kwartaal 
2021 

Beleidsvoorstel komende jaren voor 31 mei 2021 
Werkplan 2021 – 2023 voor 31 juli 2021 
 

 

Aanspreekpunt 
kwartiermakersteam/directie 

Ernst Jan Wind 
Barend van Dijk 

 

 

 



  
                                 
                                        

Gezocht! Vacatures O&I organisatie i.o. Utrecht Stad  maart 2021 
 

Aanspreekpunt 
kwartiermakersteam/directie 

Ernst Jan Wind 
Barend van Dijk 

Team data uitwisseling 
Periode: heden-zomer 2022 
 

CMIO Stads- 
coördinator 

TRIO (medisch coördinatoren) 
 

HUISARTS/POH (PARA)MEDICI (PARA)MEDICI 

Bart van 
Pinxteren 

Carla 
Broekman 

[vacant] [vacant] [vacant] 

Huidige werkgroepleden: Bart van Pinxteren, Carla Broekman, Resi Voorwinden, Randy Haalboom 
en Chrysos Ballieux 

Project- en programmaleiders 

  

  

Doel langere termijn Op langere termijn willen we dat gegevensuitwisseling geen 
belemmering is voor goede patiëntenzorg. Dit betreft zowel 
gegevens en informatie-uitwisseling binnen de eerste lijn, als 
gegevensuitwisseling met de partners in de stad, (wijkteams, 
ziekenhuizen, diagnostiek, uitslagen, GGZ, ouderenzorgorganisatie, 
wijkverpleging etc.)  Dit vraagt om een goede (digitale) infrastructuur 
van gegevensuitwisseling en een goede regionale informatie 
management organisatie. Het gaat om het zo gemakkelijk mogelijk 
kunnen werken door de professionals in de eerste lijn op een 
efficiënte, effectieve en veilige manier. Een werkwijze waarbij de 
patiënten voordeel ervaren van een goede infrastructuur. De groep 
gegevensuitwisseling is ook betrokken bij gegevensuitwisseling ten 
behoeve van geaggregeerde data ten behoeve van beleid.  
 

Resultaat 2020 (is al 
opgeleverd) 

• 1e inventarisatie en ‘foto’ 
o Wat speelt er inhoudelijk (wat is er al/ hebben we al) 
o Welke werkgroepen zijn in de stad op dit thema 

actief/ initiatieven lopen er 
o Wie zijn de kernpartners in de stad op dit thema 
o Wat zijn specifieke financieringsbronnen voor de 1e 

lijn; c.q. wat zijn financieringsvraagstukken  

• Aanpak voor het oppakken van dit thema in het vervolg.  

• Afbakening wat HUS specifiek is en wat ‘des O&I’. 
 

Resultaat 1ste half jaar 
2021 

• Positionering van de O&I organisatie in relatie tot de 
informatie-uitwisseling; wat pakken we zelf op, wat doen we 
met anderen en in welke alliantie(s) 

• Uitwerking van een digitale strategie 

• Plan voor het vervolg 
 



  
                                 
                                        

Gezocht! Vacatures O&I organisatie i.o. Utrecht Stad  maart 2021 
 

Team Ouderen 
Periode: heden-zomer 2022 
 

Stads-coördinator TRIO (medisch coördinatoren) 
 

HUISARTS/POH (PARA)MEDICI (PARA)MEDICI 

Yvonne Pijnacker 
Anne Marie 
Sprengers 

[vacant] [vacant] 

Huidige werkgroepleden: Yvonne Pijnacker, Anne Marie Sprengers, Nanja Danhof, Gerlise van 
Ommeren, Karin Haks, Wendy Jansen 

Project- en programmaleiders 

  

  

 

 

 

  

Status Deze werkgroep heeft in het jaar 2020 een inventarisatie gemaakt van wat er 
speelt op het gebied van ouderen in de stad Utrecht en op basis van deze 
inventarisatie een plan gemaakt voor het vervolg van dit thema in de O&I 
organisatie. De stad coördinator en het trio zullen uitwerking geven aan en 
aanspreekbaar zijn op het plan. Lees meer over dit thema op zorgindesteigers.nl. 

Aanspreekpunt 
kwartiermakersteam/directie 

Barend van Dijk 
Frans van Eck 

about:blank
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Team GGZ 
Periode: heden-zomer 2022 
 

Stads-coördinator TRIO (medisch coördinatoren) 
 

HUISARTS/POH (PARA)MEDICI (PARA)MEDICI 

Ariane Hamming Nikki Makkes [vacant] [vacant] 

Huidige werkgroepleden: Ariane Hamming, Nikki Makkes, Rikste Hinloopen, Jennifer Chan, Petie 
Bakker, Juliette van Gijsel, Nicoline Hoog Antink 

Project- en programmaleiders 

  

  

 

 

 

  

Status Deze werkgroep heeft in het jaar 2020 een inventarisatie gemaakt van wat er 
speelt op het gebied van GGZ in de stad Utrecht en op basis van deze 
inventarisatie een plan gemaakt voor het vervolg van dit thema in de O&I 
organisatie. De stad coördinator en het trio zullen uitwerking geven aan en 
aanspreekbaar zijn op het plan. Lees meer over dit thema op zorgindesteigers.nl. 

Aanspreekpunt 
kwartiermakersteam/directie 

Barend van Dijk 
Frans van Eck 

about:blank
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Team Jeugd 
Periode: heden-zomer 2022 
 

Stads-coördinator TRIO (medisch coördinatoren) 
 

HUISARTS/POH (PARA)MEDICI (PARA)MEDICI 

Ernst Jan Wind Judie Knol [vacant] [vacant] 

Huidige werkgroepleden: Ernst-Jan Wind, Judie Knol, Ben Maijstre, Lonneke Alofs, Nathalie 
Moekasan, Ageeth Menthen, Jikke Goutbeek, Marlies Floor 

Project- en programmaleiders 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Deze werkgroep heeft in het jaar 2020 een inventarisatie gemaakt van wat er 
speelt op het gebied van jeugd in de stad Utrecht en op basis van deze 
inventarisatie een plan gemaakt voor het vervolg van dit thema in de O&I 
organisatie. De stad coördinator en het trio zullen uitwerking geven aan en 
aanspreekbaar zijn op het plan. Lees meer over dit thema op zorgindesteigers.nl. 

Aanspreekpunt 
kwartiermakersteam/directie 

Barend van Dijk 
Ernst-Jan Wind 

about:blank


  
                                 
                                        

Gezocht! Vacatures O&I organisatie i.o. Utrecht Stad  maart 2021 
 

**Het team Chronische zorg wordt later gevormd vanwege de overdracht van ketenzorg van de 

zorggroepen naar de O&I. Op dit moment wordt al wel de coördinator gezocht, deze vacature is al 

eerder uitgezet door HUS en vind je hier. Het trio voor dit team wordt later gevormd, als je interesse 

hebt kun je dit wel al kenbaar maken.  

 

 

 

 

 

 

Team Chronische Zorg 
Periode: heden-zomer 2022 
 

Datum: 18-02-2021 

Stads-coördinator TRIO (medisch coördinatoren) 
 

HUISARTS/POH (PARA)MEDICI (PARA)MEDICI 

[vacant via HUS] [vacant] [vacant] [vacant] 

Aanspreekpunt 
kwartiermakersteam/directie 

Geert Philipsen 
Frans van Eck 

Doel langere 
termijn 

We willen dat voor mensen met een chronische aandoening de zorg in Utrecht 
up to standaard georganiseerd is, zowel in de eerste lijn, als in afstemming met 
de betrokken partners in de stad. Dit vraagt voor hen op stads- en wijkniveau 
goede invulling van zorg, afstemming en coördinatie binnen de wijk en O&I.   
 

Resultaat 1e 
kwartaal 2020 

• Helder wie de trekkers zijn en samenstelling van het team 

• 1e inventarisatie en ‘foto’ (op basis van voorwerk mei 2020) 
o Wat speelt er inhoudelijk (wat is er al/hebben we al) 
o Welke groepen zijn in de stad op dit thema actief/initiatieven 

lopen er 
o Wie zijn de partners in de stad 
o Wat zijn specifieke financieringsbronnen voor de 1e lijn; c.q. wat 

zijn financieringsvraagstukken  

• Aanpak voor het oppakken van dit thema in 2021, mede gegeven de 
kaders van ZK 
 

Resultaat 2e 
kwartaal 2020 

• Inhoudelijk beleidsplan voor de chronische zorg voor de periode 2022-
2025 

• Plan van aanpak voor samengaan van de huidige ketenzorgpartners per 
2022 

• Contouren voor de benodigde formatie en middelen om het beleidsplan 
uit te voeren 
 

about:blank
about:blank
about:blank


  
                                 
                                        

Gezocht! Vacatures O&I organisatie i.o. Utrecht Stad  maart 2021 
 

UREN STADS-COÖRDINATOR 

Leefstijl:  8 uur per week 
Data uitwisseling: 8 uur/week 
Ouderen:   32 uur per week 
GGZ:    32 uur per week 
Jeugd:    12 uur per week 
Chronische zorg: 24 uur per week 
 
ROLLEN EN TAKEN STADS-COÖRDINATOR 

• Maakt beleidsplan waarin wijk, stad en samenwerkingspartners zijn meegenomen samen 

met stads TRIO. 

• Vertegenwoordigt de O&I (wijken en stad) in overleggen m.b.t. het thema. 

• Implementatie, samenwerkend met wijk/stad. 

• Maakt afspraken met partners in de stad. 

• Eventueel contracten voorbereiden. 

• Subsidies aanvragen. 

• Verantwoordelijk voor onderlinge samenhang en leren (best practices en failures); 

Organiseert en/of faciliteert, scholing en kennisontwikkeling voor zorgprofessionals of 

ondersteunende functies. 

PROFIEL STADS-COÖRDINATOR 

• Echte samenwerker; faciliterend tussen wijken, stad & wijk en andere disciplines. 

• Stimuleert multidisciplinaire samenwerking en integrale zorg. 

• Kennis en (werk) ervaring met thema. 

• Acteert met gezag in context van veel belangen, zonder belang van thema/ beleidsplan uit 

het oog te verliezen. 

• Ervaring met veranderkundige- en co-creatie processen, bij voorkeur in de eerstelijn. 

• Bij voorkeur betrokken bij een ‘wijk-organisatie’ in de stad. 

• Representatieve vertegenwoordiger eerstelijn in de stad. 

• Een leuk mens waarmee het prettig werken is. 

POSITIE STADS-COÖRDINATOR 

• Onder aansturing en verantwoordelijkheid van de directeur O&I. 

 

 

 

 

 



  
                                 
                                        

Gezocht! Vacatures O&I organisatie i.o. Utrecht Stad  maart 2021 
 

UREN STEDELIJK TRIO 

Totaal 8 uur per trio per week, in overleg/afstemming wordt de verdeling per persoon bepaald.  

ROLLEN EN TAKEN STEDELIJK TRIO 

• Brengen medische invalshoek in op thema. 

• Geven gevraagd en ongevraagd advies aan wijk en stad (directie). 

• Aanspreekpunt voor samenwerkende partners. 

• Focus op goed functioneren stedelijke infrastructuur en samenspel wijk/stad, i.s.m. directie 

O&I. 

• Deelnemen aan netwerkoverleggen in de stad/regio. 

• Definieert en vormt (samen met wijk) de generieke basisinfrastructuur. 

• Voorbereiding en/of deelname aan relevant bestuurlijk overleg. 

• Besluit mede over beleid en projectaanvragen. 

• Deelname aan stedelijke (thema) overleggen.  

PROFIEL STEDELIJK TRIO 

• Aantoonbaar inhoudelijke kennis van en interesse in doelgroep; bijvoorbeeld kaderhuisarts 

of gespecialiseerde fysiotherapeut. 

• Ruimte/tijd vanuit eigen organisatie. 

• Netwerk in de stad; aantal jaren werkzaam in de stad lijkt logisch. 

• Affiniteit met implementatie/innovatie en organisatie. 

• Vindt het leuk om onderdeel uit te maken van een ‘lerende organisatie’ en draagt hier actief 

aan bij. 

• Kan goed samenwerken in een team met andere disciplines; zowel medisch als sociaal. 

• Benadert vraagstukken discipline- en project overstijgend. 

 


