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Streeklab Haarlem
De Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (Streeklab Haarlem) biedt medischspecialistische diagnostiek aan. De ambitie is om state-of-the-art kennis op het gebied van infectieziekten,
infectiepreventie en laboratoriumtechniek te vertalen in diagnostiek en advies van hoge kwaliteit. Streeklab
Haarlem volgt de wetenschap en technische innovaties op de voet om effectief diagnostisch onderzoek te
kunnen uitvoeren en zorgverleners te kunnen adviseren over behandeling van infectieziekten.
Streeklab Haarlem is een groeiend bedrijf dat streeft naar efficiëntie en professionalisering op het
laboratorium en hecht een sterk belang aan klantgericht werken en denken. De klantenkring is divers:
Verschillende zorginstellingen en zorgverleners zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en
verloskundigen.
Bij Streeklab Haarlem werken ongeveer 100 medewerkers die allemaal een eigen aandeel in de dienstverlening
van Streeklab hebben. In de laboratoria werken analisten, artsen-microbioloog, parasitoloog, epidemioloog en
moleculair microbioloog samen op verschillende vakgebieden: Bacteriologie, Legionella, Moleculaire Biologie,
Parasitologie en Serologie. Voor deze processen zijn de ondersteunende teams op het gebied van
(wetenschappelijk) onderzoek en innovatie, logistiek, accountmanagement, ICT, kwaliteit, HR en finance
onmisbaar.
Op de werkvloer heerst een informele werksfeer waar meedenken en het inbrengen van nieuwe ideeën
gewaardeerd wordt.
Ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen van patiënten vragen om blijvend te
innoveren in de medische zorg. Diagnostiek speelt een cruciale rol in de medische besluitvorming en stelt de
patiënt in staat om regie te hebben over zijn eigen gezondheid en zorg. De diagnostiek ziet er in de
toekomst anders uit dan vandaag door meer technologische mogelijkheden, apparatuur die kleiner en
digitaler wordt en de mogelijkheid om op afstand een beoordeling van de diagnostiek te verzorgen met
teleconsultatie. Deze ontwikkeling stelt mensen in staat om met behulp van relevante en betrouwbare
diagnostische informatie samen met hun behandelaar weloverwogen beslissingen te nemen over hun
gezondheid en ziekte.
De Covid-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe snel de wereld kan veranderen. Streeklab Haarlem ziet
het als de uitdaging voor de toekomst om de organisatie zo in te richten dat ze snel kunnen anticiperen als
omstandigheden dat vragen.

Manager HR
Streeklab Haarlem komt graag in contact met een HR-professional die alle facetten van het vak kent en
evenveel plezier heeft in het oplossen van operationele vraagstukken als in het uitwerken van strategisch
HR-beleid. Een professional die mee wil bouwen aan de verbeter- en veranderprocessen in de organisatie.
Een verbinder, die luistert, analyseert, in actie komt en resultaten boekt.
Als manager HR maak je deel uit van het MT en ben je verantwoordelijk voor het HR-werkveld in brede zin:
Ontwikkelen en onderhouden van HR-beleid, ontwerpen en optimaliseren van HR-instrumenten en adviseren.
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Met het kleine HR-team zorg je ervoor dat de administratieve basis op orde is. Je stelt het HR-jaarplan op en
ondersteunt het management in de uitvoering hiervan. Je adviseert de raad van bestuur bij
het vertalen van strategische keuzes in HR-beleid. Je anticipeert op veranderingen en draagt proactief
praktische en duurzame oplossingen aan voor uiteenlopende vraagstukken zoals hybride werken,
generatiebeleid en arbeidsmarktbeleid.
Samenwerking is een kernbegrip. Niet alleen vorm je met de HR-collega’s een sterk team, je kijkt ook over
de grenzen van het HR-vakgebied en werkt nauw samen met collega’s in de bedrijfsvoering en met de
managers van het laboratorium. Je werkt mee in of geeft leiding aan projecten. Vanuit een frisse
vernieuwende aanpak creëer je duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie.
Belangrijke competenties en vaardigheden waarover de manager HR beschikt
Slaagt erin om de verschillende rollen op strategisch, tactisch en operationeel niveau te combineren;
Weet beleid te maken vanuit relevante wet- en regelgeving en weet te vertalen naar praktische en
doelgerichte adviezen en acties;
Is proactief op zoek naar vernieuwende ontwikkelingen op HR-gebied;
Communicatief sterk en kan goed schrijven;
Luistert en staat open voor inbreng van collega’s;
Is daadkrachtig, komt met concrete ideeën en oplossingen en voert uit;
Brengt de eigen visie met enthousiasme over het voetlicht;
Heeft er plezier in om met collega’s de doelstellingen van Streeklab Haarlem te verwezenlijken.
Functie-eisen
Een vakinhoudelijk expert (minimaal een relevante afgeronde Hbo-opleiding) en minimaal vijf jaar
ervaring in een vergelijkbare functie;
Kennis van de relevante wet- en regelgeving en bedreven in personeelsinformatiesystemen;
Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en implementeren van beleid;
Vertrouwd met het begeleiden van veranderprocessen.
Streeklab Haarlem biedt een gevarieerde functie in een organisatie die op dit moment hard werkt aan een
toekomstvisie op de lange termijn. De manager HR krijgt volop de ruimte te ontwikkelen, zowel op het punt
van zijn of haar visie op het werkveld binnen de organisatie als op het gebied van persoonlijke
competenties. Salariëring is conform de CAO Ziekenhuizen. Inschaling afhankelijk van ervaring.
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Procedure
De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive
Search te Amsterdam.
• De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op
9 en 10 mei;
• Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectie- en
adviescommissies.
In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden
ingewonnen.
Sollicitaties graag uiterlijk 15 mei via guusje@vandervlietvanderschoot.nl
Contactpersoon
Guusje van der Schoot: 06 53669672
guusje@vandervlietvanderschoot.nl
Van der Vliet & Van der Schoot
www.vandervlietvanderschoot.nl

4
Profielschets manager HR

