
 

 

 
Stichting Gezondheidscentra Utrecht is voor haar gezondheidscentrum Het Zand per 1 juni 2022  
op zoek naar een: 
 

  Huisarts in dienst of vaste waarneming 
 voor 2-4 dagen per week 

 
Werkdagen en startdatum zijn in overleg en flexibel in te vullen. 

 
De SGU bestaat uit de gezondheidscentra Lunetten, FitLunetten, Hoograven en Het Zand.  
Wij zijn een ambitieus multidisciplinair gezondheidscentrum en hebben een gerichte visie op sterke 
en brede, wijk- en doelgroepgerichte 1e lijns-zorg. In ons centrum zitten meerdere eerste-lijn 
disciplines, waarmee een goede samenwerking en laagdrempelig intercollegiaal overleg, zoals 
Fysiotherapie, Apotheek, Logopedie, Verloskundigen, Podotherapie en Buurtteam. 
 
De wijk Het Zand, gelegen in Leidsche Rijn - Utrecht, is een Vinex-wijk in opbouw met een hele 
diverse populatie. Onze praktijk groeit mee met de groei van de wijk. Momenteel hebben we ruim 
9000 patiënten ingeschreven. We werken in huisartsen-duo’s met patiënten op naam per huisarts. 
Ons team bestaat uit 4 vaste huisartsen, 2 vaste waarnemers, 4 assistenten, 2 baliemedewerkers, 
2 POH-s, 1 POH-b en 2 POH-GGZ.  
Binnen ons centrum is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het opzetten van nieuwe 
projecten. Huisartsen en andere disciplines zijn actief bij het beleid binnen het centrum betrokken. 
 
We bieden een leuk, gezellig team met dagelijks gezamenlijke lunch- en koffiepauzes met jaarlijks 
leuke teambuildings-uitjes en laagdrempelig onderling overleg. 

 
Wij zoeken een huisarts die: 

➢ een aanvulling is op ons team  

➢ houdt van aanpakken en verfrissende ideeën heeft 

➢ een actieve bijdrage wil leveren aan kwaliteitsbeleid 

➢ gericht is op multidisciplinaire samenwerking en netwerken 

➢ het belangrijk vindt om als professional mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van 
onze zorg, aan een innovatieve praktijkorganisatie en aan de ontwikkeling van het centrum 

➢ zich voor langere tijd wil binden aan ons centrum 
 
Wij werken als huisartsen in loondienst arbeidsvoorwaarden zijn conform de nawerking van de 
CAO-Gezondheidscentra/AHG geldt. Deze biedt ons goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 
een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, goede pensioenregeling, verzekeringen, 30 vakantiedagen 
en een ruime bijdrage voor nascholingen met 5 scholingsdagen en abonnementsgelden. 
Financieel vergelijkbaar met het salaris als waarnemer bij 3 dagen waarnemen! Daarnaast is het 
mogelijk om als vaste waarnemer in ons gezondheidscentrum te werken. 
 
Voor meer informatie over ons centrum zie onze website www.hetzandgezond.nl en/of neem 
telefonisch contact op met mevrouw Brechje Tinnemans, huisarts en praktijkcoördinator (030-
6585911) Uw sollicitatiebrief met CV kunt u (liefst voor 9 mei 2022) mailen naar mevrouw Dieneke 
Smit, HR personeelszaken@gezondsgu.nl 
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