
 

 

De algemeen coördinator MCC Klik heeft besloten zijn werkzaamheden voor MCC Klik dit voorjaar te 

beëindigen. Deze vacature willen we graag invullen en daarom zijn wij op zoek naar een  

 

 

Algemeen coördinator MCC Klik 
een duobaan voor een huisarts en medisch specialist ieder 4 u/pwk 

 

 

Over MCC Klik 

De kerntaak van MCC Klik is het bevorderen van een goede (transmurale) samenwerking tussen de 

medisch specialisten en huisartsen. Doel is (de afstemming van) de patiëntenzorg in de regio Zwolle 

daar waar mogelijk te verbeteren en vernieuwen, met andere woorden de kwaliteit van zorg te 

optimaliseren. Dit kan alleen bereikt worden door samen te werken. De afgelopen jaren zijn medisch 

inhoudelijke werkafspraken gemaakt tussen de medisch specialisten en huisartsen. De medisch 

coördinator van MCC Klik is de regisseur hiervan en inmiddels zijn er 99 werkafspraken gemaakt.  

Samen werken aan optimaliseren van kwaliteit van zorg is meer dan het maken van werkafspraken 

op medisch inhoudelijk vlak. Het is ook elkaar kennen en erkennen als deskundige op ieders 

vakgebied, het willen leren van en met elkaar, het signaleren van knelpunten en de wil om die met 

elkaar op te lossen.  

Om de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen zo efficiënt en effectief mogelijk te 

laten verlopen, is besloten de vacature open te stellen als een duobaan voor een huisarts en 

medisch specialist, al dan niet praktiserend. Medrie fungeert als werkgever voor functionarissen 

werkzaam bij MCC Klik. 

 

De taken 

- Bevorderen van de samenwerking door verbeterpunten en knelpunten in de samenwerking  

te signaleren en zo te geleiden dat deze worden opgelost. 

- Volgen van in- en externe ontwikkelingen en ontplooien van initiatieven met gebruikmaking 

van een relevant in- en extern netwerk. 

- Voorlichting geven over het belang van goede samenwerking aan nieuwe medische 

specialisten, arts-assistenten en coassistenten en de rol van MCC Klik hierin. 

- Opstellen van de maandelijkse (elektronische) nieuwsbrief Klik actueel i.s.m. de 

relatiebeheerder huisartsen van de Isala Kliniek. 

- Ondersteunen in het op peil houden van kennis (o.a. door “de Ochtendspits”). 

- Bijwonen dan wel organiseren van relevante regionale en landelijke bijeenkomsten om 

informatie te brengen en halen. 

- Beheer en coördinatie van Transmuraal Incidenten Meldpunt (TIM) en monitoren van te 

ondernemen acties. 

 

Profiel 

De algemeen coördinator ziet goede samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen als 

een belangrijke bron voor optimalisering van de kwaliteit van zorg. Hij is een bevlogen ambassadeur 

die  sparringpartner, coördinator, aanjager en verbinder kan zijn. Hij beschikt over een breed 

relevant netwerk, waardoor hij partijen met elkaar in contact brengen. Vanuit de visie dat de patiënt 

centraal staat, stimuleert hij medisch specialisten en huisartsen om vanuit dit gezamenlijk belang te 

denken en handelen, waarbij hij zichzelf neutraal opstelt. De algemeen coördinator is geordend, 

vasthoudend en voor iedereen makkelijk benaderbaar. 

 

 



 

Wij bieden 

Een overeenkomst voor in eerste instantie twee jaar. De aard van de overeenkomst en de bij de 

functie passende vergoeding worden in onderling overleg bepaald. 

 

Informatie en reageren 

Meer informatie over MCC Klik kunt u vinden op www.mccklik.nl 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jules ten Berg, huidig algemeen coördinator MCC Klik,  

telefoonnummer 06 –2245 2164 

 

U kunt uw belangstelling voor deze duobaan kenbaar maken door vóór 21 februari 2017 een 

motivatiebrief met CV te sturen aan s.dekoster@medrie.nl.  

 

 

http://www.mccklik.nl/
mailto:s.dekoster@medrie.nl

