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Voorwoord 
 

Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de vacatures in de Raad van 

Toezicht van de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (hierna te noemen SHR) 

inzicht te geven in de organisatie, de functie en de gewenste profielen. De laatste paragraaf geeft 

praktische informatie en inzicht in de procedure.  

Op onze website www.terrasearch.nl vindt u wat dit laatste betreft de meest actuele informatie. 

Ook zijn we graag bereid u telefonisch te woord te staan. 

 

Dit document is tot stand gekomen na gesprekken met afvaardigingen van de Huisartsenraad, de 

Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad van SHR. Daarnaast zijn 

interne en externe documenten geraadpleegd. Aldus is een goed beeld ontstaan van de strategie 

en ontwikkelingen van SHR. 

 

Meer informatie over SHR kunt u vinden op https://shrnet.nl/ 

 

Terra Management Search, 

 

Bert Hokken, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant  

 

 
  

http://www.terrasearch.nl/
https://shrnet.nl/
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Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR), de organisatie 

SHR heeft zich ten doel gesteld om acute huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht en 

weekeind (ANW zorg) te bieden in de regio Alphen en Leiden. De huisartsenposten van de SHR 

vormen de eerste schakel in de acute keten. 

De zorg wordt geleverd vanuit twee spoedposten (LUMC Leiden en Alrijne ziekenhuis Leiderdorp) 

en een huisartsenpost (Alrijne ziekenhuis Alphen aan den Rijn). Alle telefonische meldingen uit de 

regio komen binnen in het callcenter Leiderdorp. Deze meldingen worden door gediplomeerde 

triagisten beoordeeld. Via een telefonisch consult, een consult op de post of een visite aan huis 

ontvangt de patiënt de noodzakelijke zorg. 

 

SHR is in 2004 ontstaan door een fusie van de Coöperatieve Huisartsenpost Alphen aan den Rijn 

en Omstreken U.A. en de Coöperatieve Huisartsenpost Leiden en Omstreken U.A. In 2017 hebben 

ook de huisartsen uit Voorschoten zich aangesloten bij SHR.  

SHR werkt nauw samen met de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek (DDDB). In 2017 zijn de 

kantoorfuncties van beide organisaties samengevoegd tot één servicebureau. 

 

Bij SHR zijn 165 huisartsen aangesloten. In het verzorgingsgebied van SHR wonen ruim 320.000 

inwoners.  

 

Missie en kernwaarden 

SHR wil zich blijvend profileren als een effectieve en efficiënte organisatie die de eerste schakel 

vormt in de acute zorgketen waarin de huisarts als poortwachter fungeert. 

De missie van SHR: iedere patiënt wordt geholpen door met plezier werkende medewerkers die 

handelen vanuit de kernwaarden: 

 

• Veilig; 

• Deskundig; 

• Beschikbaar. 

 

Externe ontwikkelingen 

De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar acute zorg verder toeneemt, zowel qua 

omvang als complexiteit. Samenwerking is wenselijk om te kunnen blijven voorzien in de acute 

zorgvraag. 

Om patiëntenstromen effectief en efficiënt te verwerken zijn betere verbindingen vereist, zowel in 

de keten als in de digitale uitwisseling van gegevens/overdracht van patiënten. 

 

Een landelijke tendens is een concentratie van verschillende niveaus van spoedeisende hulp in de 

ziekenhuizen (SEH) als ook van huisartsenposten (HAP) als poortwachter gepositioneerd voor de 

SEH in ziekenhuizen. Deze ontwikkeling moet allereerst leiden tot adequate patiëntenzorg en ten 

tweede tot kostenreductie in de acute zorg met behoud van patiëntveiligheid in brede zin. 

Deze insteek is de basis voor de nieuwe spoedposten in het LUMC in Leiden (opening medio 

2021) en het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. 
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Huisartsen willen goed gefaciliteerd en ontzorgd de spoedzorg blijven leveren, zo dicht mogelijk bij 

hun patiënten in de eigen regio blijven en daarbij graag verbonden zijn met een HAP in hun eigen 

verzorgingsgebied. 

 

Andere belangrijk ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg zijn: een tekort aan huisartsen en 

triagisten op dit moment, feminisering, vergrijzing, de verkoop van diensten aan waarnemers, een 

toename van het aantal verrichtingen op de Huisartsenposten. 

 

Zorgverzekeraars sturen daarnaast, aansluitend op landelijk beleid, ook nadrukkelijk op 

bezuinigingen in de acute zorg, dit betreft de gehele keten van huisarts, ambulances en SEH. 

 

Om zich als sterke speler in de keten van spoedeisende zorg te kunnen blijven positioneren in de 

regio en ten opzichte van de zorgverzekeraars werkt SHR nauw samen met de huisartsenpost 

Duin- en Bollenstreek (DDDB). In 2017 is de samenwerking geïntensiveerd en gestructureerd. De 

ondersteunende functies zijn samengevoegd, waardoor synergievoordelen worden behaald. 

Uitgangspunt bij de samenwerking is ‘kleinschalig organiseren & grootschalig faciliteren’. 

De huisartsenposten van DDDB en SHR liggen goed verspreid in de regio Zuid-Holland Noord en 

beide organisaties werken op deze wijze gezamenlijk aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de 

vier huisartsenposten in de regio en aan de continuïteit en betaalbaarheid van maatschappelijke 

gewaardeerde voorzieningen. 

De komende jaren zal bekeken worden of en hoe deze samenwerking nog verder vorm zal krijgen. 

Op termijn wordt een volledige fusie tussen beide organisatie niet uitgesloten. 

  

Organisatie SHR 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van SHR en bestaat uit 4 personen die 

deze functie als nevenfunctie vervullen: drie huisartsen en een extern bestuurslid.  De 

bestuurstermijn van een aantal bestuursleden is verlopen. Omdat kandidaten voor een 

bestuurslidmaatschap zich niet hebben gemeld, ondanks verschillende oproepen daarvoor, is in 

overleg met de Raad van Toezicht afgesproken om het bestuurslidmaatschap in verband met het 

belang van bestuurlijke continuïteit nog voor enige tijd te continueren. 

 

Interne stakeholders met invloed op het (kwaliteits)beleid van SHR zijn de Huisartsenraad (HAR) 

en de Ondernemingsraad (OR).  

De HAR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de huisartsen. Iedere huisartsengroep heeft 

een vertegenwoordiger. De stemzwaarte per vertegenwoordiger is afhankelijk van de grootte van 

de groep die hij/zij vertegenwoordigt. Portefeuillehouders vanuit de RvB en directie nemen op 

uitnodiging van de HAR deel aan het overleg van de HAR. De HAR kan formeel gewichtige 

besluiten van de RvB tegenhouden.  

De communicatie tussen de diverse gremia kan nog verbeterd worden. 

 

Medio 2017 zijn de kantoorfuncties van SHR en DDDB samengevoegd tot één servicebureau voor 

de HAP’s (gezamenlijk zijn dat er vier). Het servicebureau staat onder leiding van een algemeen 

directeur. Zij is nieuw aangetreden in 2017 en heeft haar taken voortvarend opgepakt. De Raad 

van Bestuur is daardoor minder met operationele managementtaken belast.  
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Onder het servicebureau vallen de stafafdelingen en de medewerkers van de vier posten. Iedere 

post heeft een teamleider en een medisch manager. Bij het servicebureau werken 70 

medewerkers. 

De directeur rapporteert zowel aan het bestuur van DDDB als aan de Raad van Bestuur van SHR.  

 

Financiële situatie 

SHR is een financieel gezonde organisatie. De financieringssystematiek van huisartsenposten is 

een externe factor met grote invloed, Sinds SHR participeert in spoedposten is een adequate 

financiering van dit type zorginstelling een belangrijk onderwerp van gesprek geweest tussen de 

samenwerkingspartner, de zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mede dankzij 

inspanningen van SHR is er een nieuwe beleidsregel gekomen, waarbij onder strikte 

randvoorwaarden een hoger budget wordt toegekend. Daarnaast is het nu mogelijk om 

aanvullende huisartsencapaciteit ten behoeve van de extra patiëntenstroom vanuit de tweede lijn 

tegen een hoger bedrag in te huren.  

SHR voldoet volgens de NZa aan de gestelde randvoorwaarden om hiervoor in aanmerking te 

komen. Hierdoor is er voldoende ruimte om voorgenomen beleid ook daadwerkelijk te kunnen 

realiseren.       

De komende jaren zal de financiering een belangrijk punt van aandacht blijven.  
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Raad van Toezicht SHR 

 

Sinds januari 2011 voldoet SHR aan de eisen die de overheid stelt aan zorginstellingen (WTZi) en 

heeft zij een raad van bestuur en een Raad van Toezicht.  

 

Kerntaken van de Raad van Toezicht zijn het onafhankelijk toezien op en adviseren van de Raad 

van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk van deelbelangen en 

zonder last van ruggespraak.  

Binnen het kader van de statuten en regelementen van de stichting geeft de RvT gevraagd en 

ongevraagd advies aan de raad van bestuur. De Raad van Toezicht is hierbij kritisch, actief en 

anticiperend. 

Kritisch toezicht is wezenlijk anders dan besturen en impliceert beperking. Het gaat om een subtiel 

evenwicht tussen het meedenken en eventueel meesturen op hoofdlijnen en tegelijkertijd op 

afstand blijven en details loslaten. Actief toezicht betekent niet alleen het openstaan voor de 

signalen van het bestuur maar ook voor de signalen van OR, de accountant, de patiënten en de 

maatschappij. Actief toezicht betekent scherp analyseren en zo nodig tijdig ingrijpen. Onder 

anticiperend toezicht wordt verstaan het niet achteraf reageren op negatieve signalen, maar 

vooruitlopen op ontwikkelingen. 

 

De RvT is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Alle leden zijn medeverantwoordelijk voor 

een sfeer waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier 

van toezicht houden. De RvT stelt zich actief op voor de signalen en belangen van stakeholders en 

neemt de regels van de Zorgbrede Governancecode in acht. 

 

De Raad van Toezicht van SHR bestaat uit 3 leden en vergadert 6 tot 10 keer per jaar. Daarnaast 

is er 4 keer per jaar een formeel overleg tussen RvT en RvB. De directeur neemt ook deel aan dit 

overleg. Met de Huisartsenraad is er 1 keer per jaar een formeel overlegmoment. 

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben kennis van respectievelijk Zorg & Kwaliteit, Financiën 

& Bedrijfsvoering en van Juridische & Bestuurlijke Zaken.  Het voorzitterschap wordt gecombineerd 

met een van deze drie portefeuilles. 

 

In verband met het bereiken van het einde de zittingstermijn komt de portefeuille Juridisch & 

Bestuurlijke zaken op korte termijn beschikbaar. Aan het eind van dit jaar komt tevens de 

Zorginhoudelijke portefeuille beschikbaar. De huidige portefeuillehouder zorg is tevens voorzitter.  

Het lid RvT met de portefeuille financiën & bedrijfsvoering is zijn beoogd opvolger als voorzitter. 

 

De sfeer in de huidige RvT is plezierig. De samenwerking met de Raad van Bestuur wordt door alle 

partijen als goed omschreven. 
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 Lid Raad van Toezicht, het profiel 

 

De Raad van Toezicht van SHR  is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met 

inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling 

tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de 

individuele leden. 

 

Voor de vacante positie lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Zorg & Kwaliteit is SHR op 

zoek naar kandidaten die beschikken over een zorginhoudelijke achtergrond in combinatie met een 

brede managementervaring. De voorkeur gaat uit naar een arts of specialist met ervaring op 

bestuurlijk niveau. Kandidaten kunnen zich goed verplaatsen in wat artsen bezighoudt. 

 

Voor de vacante positie Lid Raad van Toezicht met aandachtgebied Juridisch & Bestuurlijk is SHR 

op zoek naar kandidaten die beschikken over kennis en inzicht in juridische en bestuurlijke 

vraagstukken, waaronder toepassing van wet- en regelgeving en contractvorming. Kandidaten zijn 

in staat zijn kritische vragen hierover te stellen. 

 

Ieder lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken over de volgende kwaliteiten: 

• Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstellingen van de 

stichting in het bijzonder 

• In staat in teamverband te werken; 

• In staat om te anticiperen op signalen vanuit de verschillende stakeholders en bovenal in 

staat om vooruit te kunnen lopen op ontwikkelingen;  

• Academisch werk- en denkniveau; in staat snel overzicht en inzicht te verwerven; 

• Kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen bij voorkeur in een 

toezichthoudende functie; 

• Inzicht in strategische afwegingsprocessen; 

• Beschikken over een relevant netwerk; 

• Een brede maatschappelijke betrokkenheid; 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

 

De gezochte kandidaten hebben zicht op, al dan niet door eigen toezichthoudende ervaring, wat 

een moderne manier van toezichthouden behelst. Zijn aanspreekbaar en toegankelijk en 

onafhankelijk in meningsvorming. Hebben een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en zijn 

doortastend in het bereiken van resultaten.  

Kandidaten hebben sterk verantwoordelijkheidsgevoel, kunnen boven de materie uitstijgen, zijn 

persoonlijk evenwichtig en blijven dat ook onder druk.  

Bij voorkeur heeft een van twee te benoemen kandidaten een binding met de regio. 

 

Kandidaten hebben voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te 

geven aan de doelstellingen en ambities van SHR. 
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Praktische informatie betreffende de procedure 

 

SHR is een kleine rechtspersoon. De functie van Lid Raad van Toezicht van SHR telt derhalve niet 

mee voor het maximaal aantal toezichthoudende functies als bedoeld in artikel 2:397 Burgerlijk 

Wetboek. 

 

SHR valt onder de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdzorg. SHR heeft 

ervoor gekozen om ruim binnen de kaders van deze wet te blijven. De vergoeding voor een lid 

Raad van Toezicht bij SHR bedraagt € 6.500,00 per jaar.  

 

Terra Management Search legt aan de opdrachtgever een long list van kandidaten voor. De 

opdrachtgever beslist met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectie- en 

benoemingsprocedure wordt door Terra Management Search begeleid. Referenties worden alleen 

ingewonnen na toestemming van de kandidaat.  

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in één van de vacatures in de Raad van Toezicht van SHR, 

ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 21 mei a.s. een motivatiebrief en curriculum 

vitae.  

N.B. U kunt uw sollicitatie uploaden via een link bij de vacature op onze site. 

Wilt u ons bij sollicitatie tevens laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag? 

 

Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een 

kennismakingsgesprek met de consultant van Terra Management Search. Deze gesprekken 

vinden in beginsel plaats in de weken 21, 22 en 23. 

Daarna zal Terra haar presentatie doen aan SHR. 

De gesprekrondes bij SHR moeten nog gepland worden. Wij zullen sollicitanten daar zo spoedig 

mogelijk over informeren. Het is de bedoeling de procedure medio juli af te ronden. 

 

Wilt u ons laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u 

tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent? 

 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen.  

 

Dianne Kurvers, Search Consultant  

Terra Management Search | Telefoon 085 -070 25 97 | terra@terrasearch.nl 
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