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Vacature projectleider bij Stichting Transmurale Zorg  

Geestelijke verzorging/levensbegeleiding voor ouderen en palliatieve 
patiënten thuis (20 uur) 

en 

ZonMw project Superdivers Dementievriendelijk Den Haag (8 uur) 

 
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) zoekt per direct een projectleider voor totaal 28 uur. 

Reageren kan tot uiterlijk 15 maart 2019. 

Over Stichting Transmurale Zorg 
STZ is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, revalidatiezorg, zorginstellingen, GGZ, 
apothekers, welzijn en huisartsen. Het betreft een kleine organisatie met een omvangrijk netwerk. 
Het doel van STZ is de bevordering en versterking van ketenzorg in de Haagse regio. STZ is een 
ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio en stimuleert efficiënte steun- en 
zorgnetwerken in de regio Haaglanden zonder merkbare schotten zo dicht mogelijk bij de 
woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de behoefte van de patiënt en mantelzorger, waarbij de 
patiënt zoveel mogelijk de regie heeft. Op objectieve wijze (los van belangen van stakeholders) jaagt 
STZ samenhang aan, inspireert en faciliteert in preventie, welzijn en zorg zodanig dat toegevoegde 
waarde ontstaat voor kwetsbare bewoners/patiënten en hun mantelzorgers in het netwerk van zorg en 
welzijn. 
De organisatie heeft recentelijk een transitie doorgemaakt: er wordt binnen STZ resultaatgericht en 
projectmatig gewerkt rond ketenthema’s die actueel zijn in de regio. Deze thema’s zijn organisch en 
kennen een kop en een staart.  

Functie-inhoud 
• Verantwoordelijk voor het oprichten en operationaliseren van een benodigde infrastructuur voor de 

inzet van geestelijke verzorging/levensbegeleiding in de eerste lijn in de regio Haaglanden. Werkt 
hierin samen met regionale, bovenregionale en landelijke partijen. 

• Verantwoordelijk voor faciliteren van het project van ZONMW Superdivers Dementievriendelijk Den 
Haag. Voert regie op proces in de zin van het initiëren, voorbereiden, verzamelen, samenbrengen 
en bundelen van informatie en partijen, het initiëren van bijeenkomsten en het beschrijven en delen 
van kennis en opbrengsten. Dit laatste in nauwe samenwerking met de experts. 

• Verricht algemene werkzaamheden ten behoeve van de STZ. 

• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie van STZ. 

Plaats in de organisatie 
De projectleider werkt zelfstandig en werkt nauw samen met de programmaleider palliatieve zorg en 
de programmaleider dementie. De projectleider ontvangt leiding van de directeur. 
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Kernactiviteiten 
Uitvoering van de projecten: 
 
1) Geestelijke verzorging: 

• Contact onderhouden met de landelijke werkgroep geestelijke verzorging m.b.t. landelijke 
richtlijnen en voorwaarden. 

• Bestaande initiatieven regionaal en landelijk onderzoeken en helder krijgen wat er in de regio al 
bestaat en wat er nog nodig is op het vlak van geestelijke verzorging/levensbegeleiding in de 
eerste lijn. 

• Volgens het kader van VWS regionale samenwerkingsafspraken maken over inzet van geestelijk 
verzorgers. 

• Realiseren van kennisuitwisseling en samenwerking in de eerste lijn rond het thema geestelijke 
verzorging. 

• Realiseren deskundigheidsbevordering onder zorgverleners en vrijwilligers over geestelijke 
verzorging. 

• Zorgdragen voor onafhankelijke informatie en communicatie naar stakeholders en de doelgroep 
over regionale en landelijke ontwikkelingen geestelijke verzorging. 

• Verantwoording van bovenstaande punten aan subsidieverstrekker (VWS). 

• Overleg met relevante stakeholders voor de op te richten infrastructuur binnen de gestelde kaders 
(o.a. gemeenten, sociaal domein, zorg en geestelijk verzorgers). 

• Verzorgen van publiciteit over de tussentijdse ontwikkelingen van het project en de eindresultaten 
ervan. 

 
2) ZonMw Superdivers Dementievriendelijk Den Haag: 

• Faciliteren en structureren van de bijeenkomsten. 

• Structureren van geleverde input door partijen. 

• Verbinden van het project intern bij Transmurale Zorg i.s.m. de programmaleider dementie o.a. met 
de programmacommissie dementie en de klankbordgroep. 

• Inbrengen van landelijke kennis en ontwikkelingen i.s.m. de programmaleider dementie. 

• Zitting nemen in projectgroep i.s.m. mede-aanvrager Xtra welzijn. 

Functie-eisen en benodigde competenties 
• Ten minste HBO-opleiding met enige kennis van de gezondheidszorg, het sociaal domein en het 

werkveld geestelijke verzorging. 

• Ervaring met projectmatig werken en procesbegeleiding/goed structuur kunnen aanbrengen, 
leiding durven nemen is een must. 

• Academisch werk- en denkniveau (analytisch sterk). 

• Bekend met de principes van LEAN.                                                                                                                                          

• Zelfstandig kunnen werken, in staat om tegengestelde belangen transparant en bespreekbaar te 
maken en te overbruggen. 

• Communicatief zeer vaardig (zowel mondeling als op schrift), gesprekspartner kunnen zijn op 
verschillende niveaus. 

• Over een goede politieke antenne beschikken: oog voor verschillende belangen van partijen, 
gevoel voor context en “plek”. 

• Kansen signaleren en pakken (ondernemerschap). 

• Affiniteit met sociale media i.k.v. delen van resultaten en successen. 

• Openstaan voor werken via digitale communities. 

• Doorzettingsvermogen, flexibiliteit (snel kunnen schakelen) loyaliteit, integriteit en representativiteit. 
 
Vooralsnog betreft het een aanstelling van 1 jaar met kans op verlenging. 

Inschaling 
FWG 55, CAO VVT 2018-2019, inschaling afhankelijk van werkervaring. 
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Reacties 
Reacties zien wij met belangstelling tegemoet. De reactietermijn sluit op 15 maart 2019. 
Gesprekken vinden plaats op 21 maart 2019 in de middag.  
 
U kunt uw motivatie en cv sturen aan: 
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 
T.a.v. Mw. E.T.P. van den Heuvel 
E-mail: secretariaat@transmuralezorg.nl 

mailto:secretariaat@transmuralezorg.nl

