Opdracht en profiel kwartiermaker NZLO
Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) is een vooruitstrevend multidisciplinair
samenwerkingsinitiatief van 5 zorggroepen in de eerstelijn gezondheidszorg; Regionale Organisatie van
Huisartsen West Nederland (ROHWN), Rijncoepel, Zorggroep Katwijk, Alphen op één Lijn (AOEL) en de
Samenwerkende GEZ-en Leiden en Omstreken (SGLO).
Het netwerk richt zich op strategische samenwerking op de volgende gebieden:
 Kwaliteit
 ICT en dataverwerking
 Overleg derden
 Financiën
 Innovatie
Door op strategisch niveau afspraken te maken en efficiënt samen in te kopen, kan er snel gereageerd
worden op zorgvragen en externe ontwikkelingen op het gebied van multidisciplinaire samenwerking.
Daarbij gelden de volgende kernpunten:
 De zorggroepen werken multidisciplinair samen voor een sterke eerste lijn in goede
samenwerking met de tweede lijn en (andere betrokken organisaties) (moet hier niet bij alle
stakeholders denk bijvoorbeeld aan het Welzijnsdomein, thuiszorg etc.), met gebruik van
elkaars kerncompetenties
 Daar waar op strategisch gebied samenwerking mogelijk en zinvol is, wordt dit ingevuld.
Voor de tactische en operationele zaken blijft iedere zorggroep zelf verantwoordelijk.
 De toegevoegde waarde van de samenwerking moet zichtbaar zijn voor de patiënt, de
professionals en de verzekeraars.
 De belangen van een goed zorgaanbod staan voorop en gaan boven het eigen belang.
Het NZLO fungeert als netwerkorganisatie, maar wil verkennen of een nauwere vorm van samenwerking
tussen de participanten mogelijk is die een grotere meerwaarde oplevert ten opzichte van de huidige
samenwerkingsopzet. Het NLZO is daarom op zoek naar een ‘kwartiermaker’.
Opdracht/taken:
- Ontwikkelen van een voorstel/plan voor de invulling van de regionale samenwerking van de
bij NZLO aangesloten partijen v.w.b.:
o Inhoud (thema’s)
o Werkwijze (incl. afstemming met andere relevante stakeholders)
o Organisatie
o Financiering en governance
o Fasering (Stip op de horizon is vijf jaar of zoveel eerder als mogelijk en/of wenselijk)
-

Gedurende de opdracht (t/m 31-12-2020 tevens:
o Technisch voorzitter van NZLO
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o

Portefeuillehouder ‘overleg derden’; is onder de verschillende portefeuillehouders
binnen NZLO verdeeld.

Belangrijke vertrekpunten voor de uitwerking van het voorstel:
o Kaders van de O & I financiering vormen de basis
o Partijen in NZLO verband trekken samen met de kwartiermaker op en worden actief
betrokken bij de uitwerking van het voorstel (inclusief go en no-go scenario’s)
o Respect voor eigen cultuur en identiteit van alle participanten
o Het wiel niet opnieuw uitvinden:
 Voortbouwen op wat er al is: zowel binnen/bij de participanten van NZLO als
daarbuiten
 Aansluiten bij relevante ontwikkelingen in de regio zoals het VWS- programma
Juiste Zorg Juiste Plek en de Proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio
o Voorstel dient uiterlijk 31-12-2020 gereed te zijn.
Kennis en vaardigheden
De kwartiermaker:
 Is onafhankelijk en stelt zich onafhankelijk (onpartijdig) op;
 Is inspirerend en heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in en processen binnen (de
eerste- en tweedelijns) zorg en welzijn;
 Heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van strategisch en tactisch beleid en met het treffen
van voorbereidingen voor het managen van implementatietrajecten door de zorggroepen;
 Heeft ruime ervaring in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen en omgaan met
tegengestelde belangen;
 Kan gezaghebbend opereren binnen en buiten de organisatie;
 Is overtuigend en verbindend;
 Heeft een academisch denk- en werkniveau en is oplossings- en resultaatgericht;
 Heeft goede communicatieve vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden
N.o.t.k.
Procedure en reactie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV.
Je kunt deze sturen naar verwoert@rijncoepel.nl (secretaris).
Voor meer informatie over de functie kun je met de heer Hans Brehler (tel 06 – 2005 6490) of
mevrouw Inge de Weerdt (tel 06 – 2273 9955) contact opnemen.
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