Startende of stoppende huisarts?
Dit kan 11huisartsen voor je betekenen
11huisartsen is het kennis- en dienstenloket van Doktersdiensten Friesland voor
Friese huisartsen. 11huisartsen richt zich op de huisarts die op termijn met de
praktijk wil stoppen én de huisarts die zich wil vestigen in Friesland. Bij elke stap in
het overnameproces kan 11huisartsen in samenwerking met Dokterdiensten
Friesland ondersteunen: van de eerste oriënterende gesprekken tot aan transitie- en
praktijkmanagement.

De eerste stappen
Voor stoppers
Een opvolger of een duo-partner vinden is niet eenvoudig en kost tijd. 11huisartsen
helpt je in de zoektocht naar een geschikte kandidaat.
Vacature plaatsen
Op 11huisartsen.frl plaatsen we kosteloos jouw vacature en brengen die onder de
aandacht op social media en in onze halfjaarlijkse nieuwsbrief.
Oriënterend gesprek
We gaan graag met je in gesprek om in kaart te brengen waar je ondersteuning of
advies bij nodig hebt. Dit eerste gesprek is kosteloos.
Praktijkprofiel
Er zijn meer praktijken dan opvolgers, dus hoe zorg je ervoor dat jouw praktijk zo
aantrekkelijk mogelijk is voor overname? 11huisartsen brengt met een praktijkprofiel
in kaart hoe jouw praktijk is georganiseerd en hoe de praktijkprocessen ingericht zijn
op het gebied van continuïteit, kwaliteit, personeelsbeleid, financiën en huisvesting. Je
ontvangt een rapportage en een advies voor eventuele verbeterpunten. Vooraf
ontvang je een offerte voor het maken van een praktijkprofiel.

Tijdens de overname
Transitiemanagement
Bij een overname komt veel kijken. Een transitiemanager van Doktersdiensten
Friesland biedt stoppende en startende huisartsen advies en ondersteuning tijdens en
na de overname, zodat het goed en zorgvuldig verloopt. Ze coördineren de praktische,
financiële en contractuele afhandeling en geven advies over ontwikkelmogelijkheden
van de praktijk. Er zijn vergoedingsmogelijkheden op basis van maatwerk aan te
vragen bij Zilveren Kruis.

Van start als huisarts
Praktijkmanagement
Praktijkmanagers ondersteunen, adviseren en bieden middelen om de
bedrijfsvoering van jouw huisartsenpraktijk in goede banen te leiden. Ze faciliteren
op gebieden als organisatie, kwaliteit, personeelszaken, ICT en administratie. Je kunt
praktijkmanagement aanvragen bij Doktersdiensten Friesland.
Zilveren Kruis biedt de prestatie Praktijkmanagement. Je kunt rechtstreeks of via
Doktersdiensten Friesland een praktijkmanager contracteren. Aan de prestatie is een
aantal voorwaarden verbonden. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Aanbod van onze partners
11huisartsen werkt nauw samen met een aantal partners die ondersteunen op het
gebied van:
Associatiebegeleiding
De Friese taal
Woonruimte vinden
Een baan voor je partner
Financiering

Activiteitenaanbod
11huisartsen biedt diverse activiteiten op het gebied van kennismaking en
kennisdeling. De meeste activiteiten zijn gratis te volgen:
Meet Your Mates
11praktijkentocht
LHV cursus Praktijkstart in Friesland
LOVAH Congres
Startersbeurs
Wagro-cafés

Wil je graag meer weten?
Stuur dan een e-mail naar 11huisartsen@doktersdiensten.nl. Ook als je graag van
onze diensten gebruikmaakt of wilt deelnemen aan een van onze activiteiten, kun je
ons mailen. Abonneer je op onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van de
actuele vacatures en activiteiten. Meld je aan door ons een mail te sturen.
Kijk voor meer informatie op 11huisartsen.frl of stuur of stuur een mail naar
11huisartsen@doktersdiensten.nl
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