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Streeklab Haarlem 

De Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (Streeklab Haarlem) is een medisch 
specialistisch bedrijf dat diagnostiek en advies aanbiedt. 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, maar ook commerciële bedrijven. 

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 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 Finance & Control 

Streeklab Haarlem komt graag in contact met een professional die mee wil bouwen aan financiële stabiliteit 

in tijden van uitdagingen. In de functie van Manager Finance & Control ben je verantwoordelijk voor het 

financiële werkveld in brede zin: de P&C cyclus, AO/IC, business control, strategie en advisering. 

Samenwerking is een kernbegrip. Met het team Financiële Administratie en je collega-managers in de 

laboratoria en de bedrijfsvoering werk je aan optimale wisselwerking tussen de primaire en 

ondersteunende processen. Transparantie, doelmatigheid en structuur zijn kernbegrippen.  
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Naast het organiseren van de P&C cyclus en de financiële verantwoording anticipeer je vanuit je adviesrol 

op de financiële toekomst van Streeklab Haarlem, bijvoorbeeld door toekomstscenario’s te ontwikkelen,  

businesscases en meerjarenplanningen op te stellen. Je richt de business control-functie verder in en voert 

deze functie ook grotendeels zelf uit, en je zorgt voor doorontwikkeling van managementinstrumenten en –

rapportages. Gevraagd en ongevraagd adviseer je aan de raad van bestuur, het managementteam en 

individuele managers. Desgevraagd lever je ook informatie aan de raad van toezicht. 

Vanuit je functie heb je ook externe contacten: Niet alleen met de accountant of collega-professionals maar 

ook met klanten van Streeklab Haarlem, uit hoofde van je betrokkenheid bij het zorgverkoopproces.  

 

Belangrijke competenties en vaardigheden waarover de Manager Finance & Control beschikt: 

 Slaagt erin om de verschillende rollen op strategisch, tactisch en operationeel niveau te combineren  

 Weet snel analyses te maken en te vertalen naar praktische en doelgerichte adviezen en acties  

 Luistert en staat open voor inbreng van collega’s  

 Brengt de eigen visie met enthousiasme over het voetlicht, beschikt over overtuigingskracht en 

staat stevig in de schoenen  

 Heeft er plezier in om met collega’s de doelstellingen van Streeklab Haarlem te verwezenlijken  

 Coacht het team, stuurt, inspireert, geeft feedback, verbindt  

 

Streeklab Haarlem biedt een gevarieerde functie in een organisatie die op dit moment niet alleen hard 

werkt aan een toekomstvisie op de lange termijn maar ook een actieve rol heeft in de bestrijding van de 

Covid-19 pandemie. De Manager Finance & Control 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.  

 

Functie-eisen  

 Een vakinhoudelijk expert (academisch werk- en denkniveau) met ervaring in een vergelijkbare 

functie 

 Ervaring met leidinggeven aan een team  

 Vertrouwd met het begeleiden van (cultuur)veranderingen  

 Vertrouwd met of kan zich aantoonbaar snel kennis eigen maken op het gebied van zorginformatie- 

en financiële systemen 
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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   

• 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. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure 

 

Sollicitaties graag uiterlijk 2 mei via guusje@vandervlietvanderschoot.nl  

  

Contactpersoon  

Guusje van der Schoot: 06 53669672  

guusje@vandervlietvanderschoot.nl  

  

Van der Vliet & Van der Schoot  

www.vandervlietvanderschoot.nl  

  

  

  

  




