
 

 
 

VACATURE – Afdelingshoofd HRM & kwaliteit  

 (24 uur per week) 
 
Wie zijn wij? 

Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) en Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland (THOON) 
hebben per 1 mei 2022 hun krachten gebundeld in de fusieorganisatie SHT-THOON. Samen verzorgen 
wij zowel de spoedzorg als de chronische zorg en zorgvernieuwingsprojecten in ons verzorgingsgebied 
(rondom Enschede en Hengelo). 
 
De spoedpost (SHT) stelt de huisartsen in staat kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende 
huisartsenzorg te leveren tijdens de avond, nacht en weekenddiensten (ANW).  
THOON ontwikkelt en biedt dienstverlening aan de huisartsenpraktijken op het gebied van chronische 
eerstelijns zorg en zorgvernieuwingsprojecten. We leveren hoog gekwalificeerd personeel ter 
ondersteuning van de huisartsen in de huisartspraktijk. Daarnaast draagt THOON oplossingen aan 
waar het gaat om praktijkondersteuning, -beheer en -huisvesting.  
 
Betrouwbare en hoogwaardige kwaliteit is bij onze taken essentieel. Onze HR-adviseur en onze 
adviseurs op het gebied van kwaliteit hebben de taak om dit te faciliteren. 
Door de fusie ontstaat de functie van afdelingshoofd HRM & kwaliteit. Direct aangestuurd door de 
algemeen directeur van SHT-THOON, heeft het afdelingshoofd een cruciale rol in het leggen van 
verbinding tussen de disciplines. Daarbij is HRM de vakinhoudelijke scope. Mogelijk zal in de toekomst 
het regionale scholingsbureau onder de aansturing komen te vallen. 
 
Wat doet het afdelingshoofd HRM & Kwaliteit? 

Je geeft leiding aan de afdeling HRM en afdeling Kwaliteit. Ten aanzien van kwaliteit is er een 
selfsupporting strategisch team. Voor hen ben je sparringpartner, coach en facilitator.  
Voor HRM ben je zelf verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de kwaliteit van de HRM-
praktijk. Je zorgt voor integrale adviezen in samenwerking met andere disciplines en je bent adviseur 
van het bestuur, de directeur en het MT ten aanzien van HRM en organisatieontwikkeling. Zeker met 
de recente fusie, kun je impact hebben op de nieuwe organisatie, zowel beleidsmatig als hands-on. De 
WOR-bestuurder bouwt op jouw advies en je leidt als arbo-coördinator de arbo-werkgroep. Je bewaakt 
de grote lijn in de manier waarop leiding gegeven wordt in de organisatie en borgt beleidsvoornemens 
in de dagelijkse praktijk van het leidinggeven. Je wordt daarbij ondersteund door een enthousiaste, 
leergierige adviseur en ondersteuner. 
En natuurlijk heb je als leidinggevende van een klein team de verantwoordelijkheid voor een goed 
werkklimaat binnen je team, coach en begeleid je de medewerkers en activeer je hun ontwikkeling. 
Je voert de regie, waar externe expertise op je vakgebied nodig is.  
 
Wie zoeken wij? 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een aansprekende persoonlijkheid die coachend leiding geeft, 
verbinding belangrijk vindt en verbindingen legt. Leiding geven is voor jou niet afhankelijk van positie, 
maar van je eigen inbreng. Je hebt gezag en werkt graag in een dynamische omgeving. 
Je beschikt over een afgeronde HBO-studie op het gebied van HRM en hebt meerdere werkgevers 
gehad op je vakgebied. Leidinggeven is je niet vreemd.  
Je schrijft makkelijk, bent resultaatgericht, adviesvaardig en organisatiesensitief. 
Ervaring met en kennis van kwaliteitsmanagement is een pré.  
 
Wat bieden wij? 

Wij zoeken een structurele oplossing. We bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is conform cao 
Huisartsenzorg, schaal 10.  
 
SHT-THOON is toonaangevend in de regio op het gebied van huisartsenzorg. Wij geloven dat groei en 
persoonlijke ontwikkeling ervoor zorgen dat jij met nog meer passie je werk kunt doen. Wij hebben 
een informele, dynamische en plezierige werkomgeving met korte lijnen waarin zelfstandigheid, 



 

collegialiteit en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn en er volop ruimte is om iedere dag beter te 
worden. 
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
 
Enthousiast over de vacature? 

Graag ontvangen wij een motivatiebrief met CV. Deze kun je mailen naar Maureen Bosveld, 
m.bosveld@bvthoon.nl. We ontvangen je sollicitatie graag voor 18 juli 2022.  
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Yvette Veekamp, 
managementadviseur HRM/bestuurssecretaris, 074-256 87 98. 
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