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1. De organisatie 
 

De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) is een samenwerkingsverband van 
ziekenhuizen, GGZ, revalidatie, organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg, 
apothekers, huisartsen en welzijn in de regio Haaglanden.  

STZ is een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio en stimuleert efficiënte 
steun- en zorgnetwerken in de regio Haaglanden. Dit doet STZ zonder merkbare schotten zo 
dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de behoefte van patiënt en 
mantelzorger, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie heeft.  

STZ bereikt dit door op objectieve wijze (los van belangen van stakeholders) samenhang aan te 
jagen, en daarnaast te inspireren en faciliteren o.g.v. preventie, welzijn en zorg. Dit gebeurt 
zodanig dat toegevoegde waarde ontstaat voor kwetsbare bewoners/patiënten en hun 
mantelzorgers in het netwerk van zorg en welzijn. 

De Stichting kent een bestuur en een transmuraal bureau. De bestuurders van de participerende 
instellingen vormen het bestuur. Het transmuraal bureau is het uitvoerend orgaan van de 
Stichting en bestaat naast de directeur uit 8 fte aan medewerkers (project-/programmaleiders, 
boekhouder, financieel medewerker en secretariaat, waarvan een deel op ZZP basis).  

STZ is in de regio Haaglanden: 
1. Het platform voor resultaat- en toekomstgerichte samenwerking in de netwerken en de 

ketens van zorg en welzijn. 

2. Het platform waar gezamenlijke werkafspraken worden gemaakt rond ketenthema’s. 

3. De ontmoetings- en ontwikkelingsplek met betrekking tot thema’s van ketens en netwerken 

met ruimte voor debat en visieontwikkeling. 

4. De verbindende schakel en het aanspreekpunt voor stakeholders in zorg en welzijn. 

5. Het platform met gebundelde kennis en expertise o.g.v. thema’s. 

STZ heeft in de regio Haaglanden de rol van procesbegeleider bij projecten, verbinder tussen 
stakeholders, aanjager van innovatie, regionaal kennisplatform en is organisator van thema 
bijeenkomsten.  

De Stichting is eigenaar van Regionale Samenwerking Organisatie (RSO) Haaglanden BV. 
Daarmee is integrale besluitvorming over transmurale zorg en elektronische ondersteuning van 
zorgprocessen gewaarborgd. RSO is een beheerorganisatie op het gebied van digitale 
overdracht tools die een regionaal draagvlak kennen. Voor een goede overdracht en 
samenwerking in de keten zijn digitale tools die breed in de keten worden gebruikt van groot 
belang. RSO is momenteel verantwoordelijk voor het beheer van de tool POINT. RSO heeft 
momenteel geen vaste medewerkers in dienst, maar huurt expertise in. 
 
De Stichting is momenteel bezig met een eigen evaluatie en bezinning op de positie binnen het 
bredere netwerk in Den Haag. Onderdeel van deze evaluatie is ook de afweging om te komen 
tot een juridische entiteit met een meer open karakter. De nieuwe inhoudelijke koers is 
inmiddels gevormd. Over de inrichting van de entiteit wordt de komende maanden een besluit 
genomen door het bestuur waarbij de positie van de directeur STZ niet ter discussie staat. 
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De huidige programma’s en projecten zijn gericht op de volgende thema’s: 

• Palliatieve Zorg 

• Dementiezorg 

• Geestelijke Gezondheidszorg 

• Vitaal Thuis (voorkomen van opschaling) 

• Medicatieoverdracht 

• Acute zorg en kortdurend verblijf (waaronder ELV) 

• Zorg en ICT 

 

Advisering en overige activiteiten: 

Er verandert veel in de zorg door de verschuivingen en bezuinigingen in de financiering én de 
transities die dit teweeg brengt. De rol van gemeenten en verzekeraars wordt versterkt en de 
inhoudelijke beweging naar participatie van de patiënt/burger en zorg in de buurt is duidelijk. Dit 
alles vraagt om meer nadruk op gezondheid en preventie en eerder en anders inspelen op de 
zorgvraag. Binnen de Stichting krijgt dit vorm vanuit de bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking 
tussen zorgorganisaties en zorgverleners. De Stichting onderhoudt daarbij ook contacten met 
verzekeraars, gemeenten en ministerie. 
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2. De functie 

De directeur leidt het transmuraal bureau en RSO Haaglanden (8 fte) en rapporteert aan het 

bestuur van de Stichting. De directeur stuurt de medewerkers aan om vanuit de inhoud, de 

vraag van de cliënt, te denken en te opereren. Daarnaast zorgt de directeur voor de verbinding 

tussen de diverse projecten waarbij de inhoudelijke expertise van de projectleiders wezenlijk is. 

Als gezicht en boegbeeld van de Stichting onderhoudt de directeur de contacten met het 

netwerk, stakeholders en landelijke partijen (waaronder gemeenten, verzekeraars en 

ministerie), breidt deze uit en betrekt hierin de projectleiders daar waar het inhoudelijk relevant 

is. Intern is de directeur de drijvende kracht achter de verbinding tussen de verschillende 

projecten en kennisdeling onderling. 

De Stichting is afhankelijk van fondsen/subsidies en bijdragen van de participerende 

zorginstellingen. De directeur heeft een belangrijke rol in het aanboren van alternatieve 

geldstromen om van daaruit nieuwe projecten te kunnen initiëren. 

Het zorgveld is voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt van de directeur een proactieve 

houding en rol en een voortdurende focus op het inzichtelijk maken van de toegevoegde 

waarde van de Stichting. De directeur zorgt voor een resultaatgerichte werkwijze met ruimte 

voor innovatie om de zorg te verbeteren en hierin een efficiencyslag te maken. Hij/zij ziet 

kansen, legt verbindingen tussen partijen en benut deze kansen vervolgens ook 

daadwerkelijk. 

2.1 Resultaatgebieden 

1 Planning en control 

Realiseren van het strategische en tactisch beleid van de Stichting en RSO.   

Kernactiviteiten 

• Volgen, analyseren en interpreteren van relevante politieke, 

maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. 

• Formuleren van het strategisch en tactisch beleid van de Stichting en RSO in de 

vorm van een meerjaren beleidsplan en een jaarplan, waarna het door het 

bestuur wordt vastgesteld. 

• Samen met het bestuur definiëren van doelstellingen, te behalen resultaten, 

benodigde middelen (personeel, financiën, huisvesting, apparatuur, informatie en 

organisatie) en planningen. 

• Signaleren van mogelijkheden, initiëren van nieuwe activiteiten en organiseren van 

aanvullende inkomsten. 

• Bewaken van de realisatie van het vastgestelde beleid, anticiperen op 

ontwikkelingen en/of gewijzigde omstandigheden en zo nodig aanpassen van 

het beleid aan. 

• Regelmatig overleg plegen met het bestuur over de (strategische) koers van de 

Stichting en RSO. 

• Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan het bestuur door middel van 

onder meer het jaarverslag en de jaarrekening van beide organisaties. 
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2  Relatiemanagement 

Ontwikkelen en onderhouden van een voor de Stichting relevant netwerk van 
(participerende) instellingen en organisaties. 

Kernactiviteiten 

• Initiëren en realiseren van projecten en initiatieven ter bevordering van 

gezondheid en zorg door regionale samenwerking van leden van de 

Stichting op alle niveaus. 

• Ontwikkelen en onderhouden van duurzame samenwerkingsrelaties met 

(participerende) instellingen en overige externe organisaties. 

• Vaststellen van het extern communicatiebeleid en uitvoering geven 

hieraan. 

 
3 Bedrijfsvoering 

Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid m.b.t. de bedrijfsvoering en 
financiën, zodanig dat sprake is van een optimale afstemming tussen primair proces 
en de bedrijfsvoering. 

Kernactiviteiten 

• Ontwikkelen, realiseren en evalueren van het personeelsbeleid. 

• Ontwikkelen, realiseren en evalueren van het financieel beleid 

(totstandkoming begrotingen, toewijzing budgetten, begrotings- en 

budgetbewaking, financieel beheer en totstandkoming jaarrekening). 

• Beheren van ruimten, materialen en middelen. 

• Het volgen en verbeteren van intern vastgelegde beheersprocessen. 

• Ontwikkelen en realiseren van kwaliteitszorg en innovatie. 

 
4  Projectmanagement 

Verrichten van werkzaamheden m.b.t. de ontwikkeling, realisatie, implementatie, 
evaluatie en borging van projecten. 

Kernactiviteiten 

• Volgen, analyseren en interpreteren relevante inhoudelijke ontwikkelingen 

en signaleren tekortkomingen met betrekking tot de samenhang in de 

zorg in de regio. 

• Initiëren van projecten en zorgen voor onder meer de financiering. 

• Leidinggeven aan projecten op zowel strategisch als tactisch niveau (in 

samenspraak met en richting bestuurders en bijvoorbeeld als voorzitter 

van stuurgroepen). 
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3. De gewenste capaciteiten 

3.1 Profiel 

• Academisch relevante opleiding. 

• Integrale managementervaring, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke functie. 

• Brede kennis van de zorg. 

• Kennis van programma- en projectmanagement, kennis van LEAN is een pre. 

• Gericht op samenwerken (verbindend zijn) en netwerken. 

• Intrinsiek gemotiveerd. 

• Ervaring met fondsen- subsidiewerving. 

• Kennis van interne bedrijfsvoering van een organisatie. 

• Zakelijk denkend en ‘’to the point’’. 

• Bruggenbouwer. 

• Scherp gevoel voor zuiverheid van verhoudingen en belangen. 

• Gericht op innovatie in het vakgebied. 

• Laagdrempelig met coachende vaardigheden. 

• Geeft ruimte aan medewerkers als professionals. 

• Is transparant en communicatief vaardig. 

• Krachtige en stevige persoonlijkheid (senioriteit); kan acteren als boegbeeld van 

een kleine organisatie. 

• Stevig en waar nodig kritisch gesprekspartner voor bestuurders in de zorg. 

• Proactief. 

• In staat zelf kleur en invulling aan de functie te geven. 

• Initiatiefrijk, daadkrachtig en lef. 

• Zekere mate van idealisme. 
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4. De arbeidsvoorwaarden 

Deze positie is ingeschaald in salarisschaal 75 CAO VVT (maximaal € 8.146,47 bruto p/mnd.), 

exclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Het betreft een vacature voor 36 uur in eerste 

instantie voor een jaar. Bij goed functioneren wordt het contract omgezet naar een contract voor 

onbepaalde tijd. 
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5. De selectieprocedure 

De selectieprocedure loopt als volgt: 

• De uiterlijke reactietermijn is zondag 5 juli. 
U kunt uw motivatie en cv sturen aan: Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 
T.a.v. mevrouw drs. I.C.D.Y.M. Wolf-de Jonge, wnd. voorzitter 
E-mail: secretariaat@transmuralezorg.nl. 
Voor meer informatie over de functie: tel. 070-7000077. 

• De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagmiddag 8 juli.  

• De tweede ronde bestaat uit een vervolggesprek met de selectiecommissie en de 
adviescommissie waarin medewerkers van het bureau zitting hebben en vindt plaats op 
dinsdagmiddag 14 juli.  

• Daarna vindt referentenonderzoek plaats, volgt het arbeidsvoorwaardengesprek en wordt de 
kandidaat in dienst genomen. 
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