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Onze primaire arbeidsvoorwaarden 

 

 Een marktconform basissalaris, waarbij ontwikkelingen in de cao Huisartsenzorg  en 
Functiewaardering Huisartsenzorg nauw gevolgd en doorgevoerd worden;  

 Aanvullende toeslagen (ORT-toeslag (onregelmatigheidstoeslag), bereikbaarheidsdiensten) en/of 
er zijn manieren om extra tijd te compenseren (avonduren compenseren/goedmaken met 
overdag);  

 Een eindejaarsuitkering van 6% in verhouding met het dienstverband;  

 Een vakantietoeslag van 8% in verhouding met het dienstverband én 190 uur vakantietegoed bij 
een fulltime dienstverband;  

 Ruimte om van vakantie te genieten en 20% van het resterende tegoed mee te nemen naar het 
volgende kalenderjaar;  

 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer volgens de cao Huisartsenzorg én er bestaat een 
‘uitruil reiskosten’ om alle overige gereden kilometers ook een plekje te geven, in het voordeel 
van werknemer;  

 Pensioenopbouw, waarbij HAGV 50% van de maandelijkse premie betaalt;  

 Mogelijkheid om in ziektekosten 10% korting te krijgen bij een ziektekostenverzekering (zie cao 
Huisartsenzorg, bijlage 8).  

 
Blijvend geïnformeerd worden over de ontwikkelingen  

 Jaarlijks de personeelsdag voor alle medewerkers van de HAP;  

 Jaarlijks de bureaudag voor alle medewerkers van het bureau;  

 Elke 6 weken een bureaubijeenkomst en 3-4 keer per jaar werkoverleggen (HAP) om 
aangesloten te worden bij actuele ontwikkelingen binnen de organisatie.  

 
Opleiding en ontwikkeling  

 Aandacht voor jouw introductie bij onze organisatie;  

 Ieder jaar een functioneringsgesprek of jaargesprek, waarbij er ruimte is om samenwerking 
met collega’s, leidinggevende en ontwikkelingen over de organisatie te bespreken en je eigen 
wensen/ontwikkelingen te delen;  

 Alle bij- en nascholing (intervisie, studie) die nodig is om jouw vak met passie uit kunnen 
blijven voeren; deze scholingsuren worden betaald (HAP);  

 De mogelijkheid om opleidingen, cursussen of coaching te ontvangen als dit jou helpt beter 
te worden in je werk (bureau);  

 De mogelijkheid om naast basiswerkzaamheden mee te doen in werkgroepen; deze uren 
worden ook gewoon uitbetaald (voornamelijk voordeel voor HAP);  

 Extra vergoeding voor het behalen van e-learnings tijdens het inwerken en een mooie 
waardering voor het behalen van de kennistoets (HAP).  

 
 


