
 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature bestuurssecretaris AHa  
28-36 uur 

 
De AHa (Amsterdamse Huisartsenalliantie) is een vereni-

ging van zorggroepen en koepels van gezondheidscentra 

in Amsterdam e.o. Het is onze ambitie om in gezamenlijk-

heid het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger te zijn 

van en voor alle huisartsenpraktijken en zorggroepen in 

Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Badhoevedorp en  

Abcoude. Hierdoor verbetert de AHa de samenhang en  

samenwerking in de regio ten behoeve van goede, doel-

matige en toegankelijke zorg voor de inwoners. De aange-

sloten praktijken leveren zorg aan 1 miljoen inwoners. 

 

• De AHa ontwikkelt stedelijk beleid en maakt stedelijke 

samenwerkingsafspraken met zorg- en welzijnspart-

ners. 

• De AHa faciliteert de implementatie van het beleid en de 

gemaakte afspraken in de wijken, via de zorggroepen en 

onder andere samen met Elaa. 

• De AHa vertegenwoordigt de aangesloten huisartsenor-

ganisaties in stedelijke overleggen.   

• De AHa is het bestuurlijke aanspreekpunt voor de in-

houd van de regionale activiteiten. 

 

De functie 

De bestuurssecretaris ondersteunt het algemeen en dage-

lijks bestuur bij het uitvoeren van hun taken en geeft daar-

bij gevraagd en ongevraagd advies. Je richt je op bestuur-

lijke besluitvormingsprocessen, strategie en beleid, gover-

nance en stakeholdermanagement. En je bent in staat om 

inhoudelijke en complexe vraagstukken slagvaardig op te 

lossen. Je zorgt ervoor dat processen soepel verlopen en 

stukken tijdig en compleet aanwezig zijn. Je voelt je pret-

tig in een dynamisch werkveld en het uitvoeren van opera-

tionele taken vind je een prettige afwisseling in je werk. 

Om de beste resultaten te behalen weet je mensen te ver-

binden en samenwerking te stimuleren. Tot slot, de func-

tie is in ontwikkeling waardoor je hier zelf ook nog nadere 

invulling aan kan geven. 

Competenties 

• Analytisch 

• Organisatiesensitief 

• Proactief  

• Flexibel  

• Initiatiefrijk 

• Ondernemend 

 

Functie-eisen  

• Academisch werk- en denkniveau  

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

• Geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit  

• Goed ontwikkelde schrijf- en rapportagestijl 

• Open en directe manier van communiceren  

 

Aanbod 

Een uitdagende werkomgeving met goede secundaire  

arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidstijden en oplei-

dingsmogelijkheden. Je start met een jaarcontract met de 

intentie om dit om te zetten in een vast dienstverband bij 

goed functioneren. Salaris in schaal 10 van de CAO Huisart-

senzorg op basis van een full time aanstelling. 

 

Solliciteren 

Mail je brief en cv zo spoedig mogelijk naar Katinka Prince, 

voorzitter dagelijks bestuur:  

info@amsterdamsehuisartsen.nl.  

Je krijgt binnen enkele dagen een reactie. Het eerste ge-

sprek vindt online plaats. 

 

Vragen? 

Bel met Katinka Prince 06-29548119 of de huidige be-

stuurssecretaris Anne-Marieke van der Veldt 06-24711129. 

Of kijk op amsterdamsehuisartsen.nl.  
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