
 
 

 

 
Gezocht: organisatietalent (16 u/w) in Noord-Brabant voor start-up 
in de zorg gericht op therapie op maat 
 
 
Wil jij mee helpen het verschil te maken in de zorg? Zie jij uitdaging in het mede vormgeven 
van een start-up? Wil je graag je tanden zetten in het vormgeven van een nieuwe omgeving? 
Dan is Therapie Op Maat instituut (TOMi) iets voor jou! 
 
Over Therapie Op Maat instituut 
Therapie op maat is een belangrijke ontwikkeling in de zorg om de effectiviteit van medische 
behandelingen voor de individuele patiënt te vergroten en het zorgbudget optimaal in te 
zetten. 
 
TOMi brengt als regieorgaan disciplines en partijen bijeen om therapie op maat innovatie te 
versnellen. In eerste instantie in de regio Noord-Brabant. Patiëntwaarde en therapie-
effectiviteit zijn kernbegrippen. 
 
Waarom hebben we je nodig? 
Wij werken keihard aan het realiseren van therapie op maat in de zorg. Jij draagt daaraan bij 
door het team te ondersteunen vanuit inhoudelijke kennis en ervaring en met faciliterende 
werkzaamheden. Je voelsprieten staan uit, zo pik je belangrijke signalen op uit het netwerk 
en denkt en werkt mee aan ideeën en oplossingen.  
 
Organisatorisch 

 Organiseren van implementatie cel bijeenkomsten en masterclasses 
 Inhoudelijk bijdragen aan implementatiecellen / masterclasses – je hebt veel vrijheid 

je toegevoegde waarde hierin te (onder)zoeken. 
 Eerste lijn voor vragen en verzoeken van externen, ontvangst van bezoekers 
 Coördinatie PR activiteiten 

Administratief 
 Plannen en verslaglegging van managementteam en raad van toezicht bijeenkomsten 
 Financiële administratie & rapportage 

 
Wat wij van jou verwachten 
TOMi werkt met ZZP’ers, de inschatting is dat je voor deze werkzaamheden maximaal 16 uur 
per week nodig hebt. 
 
Je bent proactief, niet bang aangelegd en wordt blij van de omgang met mensen.  
 
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, werkt zelfstandig en Office365, online 
bijeenkomsten, het gebruik van apps en andere toepassingen hebben geen geheimen voor je 
en als dat wel zo is, ben jij de aangewezen persoon om die te achterhalen. 
 
Wat jij van ons mag verwachten 

 Werken met een inspirerend en zeer ervaren multidisciplinair team  
 Werken voor een organisatie die baanbrekend werk verricht op het gebied van de 

gezondheidszorginnovatie 
 Ruimte en kansen om je functie naar eigen inzicht in te richten 

 
Vragen of meteen reageren? Leuk als je belt of mailt: Inge Homan – inge.homan@tom-i.nl of 
06-10536343. 


