
 
 

Gezocht: voorzitter voor de stuurgroep van het Transmuraal Platform 
Amsterdam! 
 

Voor de stuurgroep van het Transmuraal Platform Amsterdam zijn we per januari 
2023 op zoek naar een gedreven en ambitieuze voorzitter die aandacht heeft voor 
de inhoud en zich goed staande houdt in het bestuurlijk krachtenveld. De 
stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Amsterdamse ziekenhuizen en 
de Amsterdamse Huisartsen alliantie.  
 
Transmuraal Platform Amsterdam 
Het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) is een uitgekristalliseerd samenwerkingsverband tussen de 
1e en de 2e lijn in Amsterdam. Het bevordert optimale transmurale samenwerking en bewaakt de 
kwaliteit hiervan. De leden van het TPA zijn: alle ziekenhuizen in Amsterdam en nog enkele andere 
aanbieders van medisch specialistische zorg, alle zorggroepen met samen ca. 90% van de 
huisartspraktijken in Amsterdam e.o., en de apotheken in de stad. Doelstelling van het TPA is optimale 
zorg (kwaliteit) op de juiste plaats (doelmatigheid) en door de juiste zorgprofessional gegeven, ten 
behoeve van de patiënt.   
 
Organisatie 
Het Transmuraal Platform Amsterdam bestaat uit een stuurgroep en verschillende stedelijke 
werkgroepen rondom een bepaald thema, te weten: DM, COPD-Astma, CVRM, CVA, Huisarts+punt. De 
stuurgroep opereert op tactisch niveau. Zij houdt toezicht op de voortgang van de stedelijke 
werkgroepen en adviseert het Bestuurlijk Overleg. De stedelijke werkgroepen opereren op uitvoerend 
niveau. Sigra ondersteunt het gehele platform.Voor de samenhang tussen de stuurgroep, de stedelijke 
werkgroepen en de bestuurlijke laag vanuit de ziekenhuizen en de Amsterdamse Huisartsen alliantie 
(AHa) is bijgevoegd overzicht meegestuurd.   
 
Stuurgroep Transmuraal Platform Amsterdam 
De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de 3 Amsterdamse ziekenhuizen en een 
afvaardiging van de Amsterdamse Huisartsen alliantie. De leden van de stuurgroep hebben namens hun 
organisatie mandaat als vertegenwoordiger. De stuurgroep wordt voorgezeten door de voorzitter. Bekijk 
hier het overzicht van de huidige stuurgroepleden.  
De stuurgroep heeft minimaal 2 reguliere overleggen per jaar waarin de voortgang van het TPA wordt 
besproken. Jaarplannen, begrotingen en het volgen van de ontwikkelingen in de stad op het gebied van 
chronische zorg komen in deze overleggen aan bod. Daarnaast vinden er gemiddeld 2 extra overleggen 
plaats waarin de stuurgroep nieuwe transmurale projecten beoordeelt en van advies voorziet. De 
stuurgroep ziet toe op de juiste implementatie van kansrijke projecten. De tijdsinvestering van de 
voorzitter betreft circa 2 uur per week.  
 
Profiel voorzitter stuurgroep 
We zijn op zoek naar een gedreven en ambitieuze voorzitter die kennis heeft van het zorglandschap in 
Amsterdam en de bijbehorende partijen. Als voorzitter vertegenwoordig je niet per se de huisartsen of 
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de ziekenhuizen; je bevordert het algemene belang en de transmurale samenwerking. TPA heeft de 
afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt waarbij er is ingezet op een duidelijke governance zodat 
besluitvorming sneller kan geschieden. Het is belangrijk om deze governance te blijven volgen om de 
professionals zo goed mogelijk te kunnen laten focussen op de inhoud én om kansrijke transmurale 
projecten verder te brengen. Er verandert veel in de regio en TPA wordt steeds meer gezien als dé plek 
voor afstemming van 1ste en 2de lijn in het kader van Passende Zorg. We zoeken een voorzitter die 
voortborduurt op wat er reeds is opgebouwd maar TPA ook verder wil helpen groeien.  
 
Wij zijn op zoek naar een zorgprofessional met bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met en/of kennis 
van:  

1. Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) 
a. Doel, visie en financiering 
b. Governance: werkgroepen, stuurgroep en aansturing 
c. Relevante ontwikkelingen: verschuiving van zorg, teleconsultatie, zelfzorg applicaties, 

nieuwe opdrachten binnen ketenzorg etc.  
2. Werkwijze van de leden van TPA 

a. Ziekenhuizen en de zelfstandige behandelcentra (ZBC) 
b. Huisartsen 
c. Apothekers 

 
Affiniteit met: 

3. Regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de zorg 
a. Programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ 
b. Amsterdam Vitaal en Gezond 

 
Vaardigheden:  

• Je hebt aandacht voor de inhoud en weet je staande te houden in het dynamisch krachtenveld; 

• Je bent bekend met projectmatig werken; 

• Je bent voor de stuurgroep zowel verbindend, als ondersteunend en adviserend; 

• Je bent in staat om de voortgang van de stedelijke werkgroepen en de implementatie van 
kansrijke projecten te borgen en stimuleren; 

 
Activiteiten en verantwoordelijkheden:  

• Je bent aanspreekpunt voor organisaties binnen en buiten TPA; 

• Je bereidt samen met de coördinator agenda’s van de vergaderingen voor; 

• Je zit de vergaderingen voor; 

• Je hebt oog voor het volgen van de afgesproken governance; 

• Indien nodig bemiddel je in de verschillende belangen; 

• Je geeft inhoudelijk richting en bepaalt mee in de thema’s die onder de noemer transmurale 
zorg vallen; 

• Je signaleert landelijke ontwikkelingen die aansluiten bij de doelstellingen van TPA; 

• Je help transmurale afspraken die voortkomen uit de stedelijke werkgroepen vast te stellen en 
vraagt hier binnen jouw organisatie aandacht voor;  



 
 

• Je helpt ingediende stedelijke transmurale projecten te beoordelen, onder andere door het 
draagvlak ervoor te toetsen binnen jouw organisatie;  

• De stuurgroep is het escalatieniveau voor de stedelijke werkgroepen; 

• Je monitort en beoordeelt de voortgang van de stedelijke werkgroepen;  

• Je helpt bij het vaststellen van de begroting en het jaarplan. 
 
Wat bieden wij jou:  
Een zeer interessante rol waarin je impact kunt maken in de stad! Je handelt op het snijvlak van kwaliteit 
en innovatie. Je vormt samen met de coördinator vanuit Sigra een duo. Jouw inzet is gemiddeld 2 uur 
per week en hier staan vacatiegelden van maximaal € 8000 tegenover.  
 
Solliciteren?  
Wil je solliciteren op deze interessante en impactvolle vacature? Stuur je brief en CV uiterlijk zondag 13 
november naar lvzwieten@sigra.nl .  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je terecht bij Joost Leferink (06-25032756), huidige voorzitter Transmuraal 

Platform Amsterdam, bij een van de huidige vertegenwoordigers van de Amsterdamse Huisartsen 

alliantie: Paulien van Hessen (pvhessen@sag-amsterdam.nl), bij een van de vertegenwoordigers van de 

ziekenhuizen: Marieke Poel (06-41674659) of bij coördinator Laura van Zwieten (020-5128888).  
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Bijlage 1 – Governance Transmuraal Platform Amsterdam 
 
 
 

 
 


