Praktijkondersteuning

Een hele zorg
minder

Met praktijkondersteuning haalt u een ervaren en
gemotiveerde praktijkondersteuner in huis. Wij
bieden u goed gekwalificeerde praktijkondersteuners op het gebied van zowel somatiek als ggz. U
kunt de begeleiding van patiënten met psychische

problemen en/of chronische aandoeningen zoals
DM, CVRM en astma/COPD met een gerust hart aan
hen overlaten. Ook de complexe (ouderen)zorg is bij
hen in goede handen. Dat geeft u meer ruimte.

HOE WERKT HET?
Onze praktijkondersteuners worden ingezet op basis van
gedeeld werkgeverschap; huisartsen gaan een contract voor onbepaalde tijd aan met
praktijkondersteuning. We hanteren daarvoor een vast all-in uurtarief (btw vrij). Dit tarief
is inclusief de kosten voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werving en selectie
Het opstellen van de arbeidsovereenkomst en inleenovereenkomst
Salariëring van de praktijkondersteuner inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie
Voeren van de salarisadministratie en loongerelateerde verplichtingen zoals
werkgeverslasten en verzekeringen
Reiskosten woon-werkverkeer en onkostenvergoedingen
Opleiding en bij- en nascholing
Teamactiviteiten zoals intervisie en een jaarlijkse teamdag
Verzuimbegeleiding en vervanging bij ziekte na vier weken (zoekplicht) en bij
zwangerschapsverlof (vanaf de eerste dag)
Begeleiding van sollicitatieprocedure, aftrapbijeenkomst, opstartbegeleiding,
begeleiding door de teamleider in de praktijk, functionerings- en
beoordelingsgesprekken, eventuele inzet mentoren en gespecialiseerd
verpleegkundigen (afhankelijk van afspraken met de praktijk/zorggroep)

DE VOORDELEN VAN PRAKTIJKONDERSTEUNING
• U
 w praktijk ontzorgd door ervaren en goed gekwalificeerde
POH’ers
• Een waardevolle ‘second opinion’ in uw praktijk
• Korte lijnen met andere afdelingen van star-shl
• Een duidelijk all-in kostenplaatje
• Ontlasting van werkgeversverplichtingen

AANTAL UREN PER WEEK
U kunt vanaf 8 uur per week een praktijkondersteuner somatiek contracteren. Een
praktijkondersteuner ggz is al mogelijk
vanaf 4 uur per week.

COACHING EN
BEGELEIDING
We vinden het belangrijk dat u de
ondersteuning krijgt die nodig is in uw
praktijk. Daarom vullen we het takenpakket van de praktijkondersteuner graag
samen met u verder in. Onze teamleiders
zorgen voor het inwerken, de begeleiding
en coaching van de praktijkondersteuners. Ook zorgen we voor
deskundigheidsbevordering, scholing en
intervisie. Praktische zaken zoals de
functionerings- en beoordelingsgesprekken nemen wij eveneens voor onze
rekening.

7 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR PRAKTIJKONDERSTEUNING VIA STAR-SHL

MEER INFORMATIE

1. U heeft geen omkijken naar de werving en vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof van uw praktijkondersteuner
2. U richt zich op de zorg, werkgever gerelateerde taken nemen wij u uit handen
3. U wilt een nieuwe zorgstraat openen, maar het ontbreekt u aan capaciteit
4. Uw zorggroep vraagt om professionalisering
5. U wilt een nieuwe of extra praktijkondersteuner
6. Uw huidige praktijkondersteuner wil of kan geen extra uren werken
7. U wilt zelf beslissen wie er bij u aan de slag gaat

Wilt u weten wat praktijkondersteuning
van star-shl voor uw praktijk of zorggroep
kan betekenen? Wij geven u graag
aanvullende informatie. U kunt contact
opnemen via 076 502 56 26
of praktijkondersteuning@star-shl.nl

Locatie Etten-Leur

Locatie Rotterdam

Bredaseweg 165, 4872 LA

T 076 - 502 91 00

Vlambloem 21, 3068 JE

T 010 - 289 02 50

info@star-shl.nl

Postbus 228, 4870 AE

F 076 - 502 93 59

Postbus 8661, 3009 AR

F 010 - 207 11 60

star-shl.nl

