
 
 

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

Voor de stuurgroep van het Transmuraal Platform Amsterdam zijn we ter 
vervanging op zoek naar een vertegenwoordiger vanuit de Amsterdamse 
Huisartsen alliantie. In totaal bestaat de vertegenwoordiging vanuit de 
Amsterdamse Huisartsen alliantie uit drie vertegenwoordigers. Lees hieronder 
meer over de stuurgroep en haar werkzaamheden.  
 
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 een 
stuurgroeplid betreft circa 30 uur per jaar.  
 
  

https://amsterdam-transmuraal.nl/stuurgroep-transmuraal-platform-amsterdam


 
 
Wij zijn op zoek naar een gevestigd huisarts (in een praktijk die is aangesloten bij een zorggroep) met: 

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. Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) 

a. Doel, visie en financiering 
b. Governance: dagelijks bestuur, vertegenwoordiging thema’s 
c. Ontwikkelingen AHa 

 
Vaardigheden:  

• Je bent bekend met projectmatig werken; 

• Je bent in staat om de AHa actief te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door informatie in te 
winnen en zaken te toetsen; 

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

 
Activiteiten en verantwoordelijkheden:  

• 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 helpt transmurale afspraken die voortkomen uit de stedelijke werkgroepen vast te stellen en 
vraagt hier binnen de AHa aandacht voor;  

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

• 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. 
 
Verbinding, afstemming en communicatie TPA en AHa 

• Je stemt af met de AHa-bestuurders met de portefeuille Transmurale Zorg; 

• Je maakt wensen en ontwikkelingen rondom transmurale samenwerking vanuit AHa kenbaar 
aan TPA; 

• Je zorgt ervoor dat de gemaakte stedelijke transmurale afspraken (STA’s) bekend zijn/ raken bij 
de diverse zorggroepen en gezondheidscentra; 

• Je stimuleert toetsing bij de gehele achterban bij mogelijke nieuwe transmurale afspraken, (laat) 
feedback verzamelen en geeft dit terug aan de stedelijke werkgroepen; 

• Je stimuleert  voldoende bijdragen vanuit de huisartsen in de diverse stedelijke werkgroepen; 

• Je stimuleert het uit- en invoeren van de stedelijke transmurale afspraken (STA’s): je denkt 
actief mee over stedelijk nascholingsbeleid en nieuwe ontwikkelingen; 



 
 

• Je stimuleert het gebruik van Transmuraal Incident Melden (TIM) en PLUIM bij de huisartsen, ter 
monitoring van de transmurale afspraken; 

• Je werkt mee aan het verzamelen van spiegelinformatie te gebruiken in o.a. in nascholing. 
 
 
Solliciteren?  
Wil je solliciteren op deze interessante en impactvolle vacature? Stuur je brief uiterlijk 13 november 
naar acslegt@hotmail.nl .  
 
Meer informatie? 

Voor meer informatie kun je terecht bij een van de huidige vertegenwoordigers van de Amsterdamse 

Huisartsen alliantie: Annechristien Slegt (06-54245480) of bij de voorzitter van de stuurgroep, Joost 

Leferink (06-25032756). 
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Bijlage 1 – Governance Transmuraal Platform Amsterdam 
 
 
 

 
 

 


