
                        
 

 

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) 

Catharina Ziekenhuis 

 

Enthousiaste manager die stevig in zijn/haar schoenen staat, 

een verbinder met humor en relativeringsvermogen, 

die out of the box kan denken 

 

 

Organisatie 

Het Catharina ziekenhuis is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis in Eindhoven vol ambitie. De 

kernwaarden van het Catharina ziekenhuis zijn gastvrij en aanspreekbaar, betrouwbaar en gedreven en 

deskundig en grensverleggend. Werken bij het Catharina Ziekenhuis betekent werken in een open en 

deskundige omgeving; waar de patiënt, maar ook de medewerker voorop staat. Bij het Catharina 

Ziekenhuis werken ruim 3.500 medewerkers (2.700 fte) en 211 medisch specialisten. Het Catharina 

Ziekenhuis is er trots op tot het selecte gezelschap van Top Employers 20171 te behoren. 

 

Context 

Het Catharina Ziekenhuis behandelt steeds vaker patiënten die meer complexe zorg nodig hebben. Net als 

andere ziekenhuizen heeft het Catharina Ziekenhuis de groei in de reguliere basiszorg in de afgelopen jaren 

zien stabiliseren. Door de concentratie van zorg nemen de complexiteit en de zwaarte van de behandelingen 

in het Catharina Ziekenhuis toe. Zo werden op de speerpunten hart- en vaatziekten, kanker, nierziekten 

en overgewicht meer patiënten behandeld die moeilijke ingrepen moesten ondergaan. De aanhoudende 

druk op kostenbeheersing is voelbaar wat maakt dat het Catharina Ziekenhuis zich als doel heeft gesteld 

het kostenniveau structureel omlaag te brengen.  

 

Zowel binnen de eigen organisatie als ook met collega ziekenhuizen wordt continu gewerkt aan de hoogste 

kwaliteit van zorg. Zo maakt het Catharina Ziekenhuis samen met het Sint Antonius Ziekenhuis, het 

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, het Medisch 

Spectrum Twente en het Maasstad Ziekenhuis  deel uit van de vereniging Santeon, die samen werken aan 

de hoogste kwaliteit van zorg, veiligheid en gastvrijheid, met een focus op excellent werkgeverschap en 

doelmatige bedrijfsvoering.  

 

  

                                                 
1 Het Catharina Ziekenhuis is gecertificeerd door het Top Employers Institute. Dit is een wereldwijde organisatie gericht 

op het certificeren en erkennen van werkgevers die uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden. 

http://www.top-employers.com/en/companyprofiles/nl/catharina-ziekenhuis/


                        
 
 

Organisatiestructuur 

Het Catharina Ziekenhuis is opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Op operationeel 

niveau is de medisch specialistische zorg per specialisme ondergebracht in een RVE. Binnen de RVE 

functioneren de afdelingen als integraal verantwoordelijke afdeling (IVA). De RVE’s zijn geclusterd in vier 

zorggroepen, die op tactisch niveau opereren. De medisch specialisten participeren op alle drie de 

managementniveaus in de vorm van duo-management; op organisatieniveau vormen de Raad van Bestuur 

en het bestuur van de Medische Staf een alliantie, de strategische as. Op tactisch en operationeel niveau 

wordt invulling gegeven aan duo-management door de specialist-manager en het lijnmanagement. 

 

Hart-Vaatcentrum 

De hartspecialisten van het ziekenhuis hebben hun krachten gebundeld in het Catharina Hart- Vaatcentrum. 

Het Catharina Hart-Vaatcentrum is het grootste hartcentrum van Nederland. Onlangs is de nieuwbouw 

afgerond en het Hart-Vaatcentrum heeft recentelijk de nieuwe ‘state of the art’ locatie betrokken. 

Specialisten uit de gehele EU komen naar het Hart-Vaat Centrum om het vak hier te leren; zeer innovatief, 

hoog gespecialiseerd en een sterke focus op wetenschappelijk onderzoek maken het Hart-Vaat centrum 

van het CZE een koploper in Nederland. Het centrum heeft een bovenregionale functie; huisartsen en 

specialisten uit het hele land verwijzen patiënten door vanwege de expertise en ervaring. Ruim 70% van 

de patiënten van het centrum wordt doorverwezen door specialisten uit andere ziekenhuizen. 

 

Het Hart-Vaatcentrum bestaat uit de poliklinieken van de maatschappen Cardiologie en Cardiochirurgie, de 

Hartfunctieafdeling, de Hartcatheterisatiekamers, de verpleegafdelingen Cardiologie, Cardiochirurgie, de 

Coronary Care en de Eerste Hart hulp en de researchafdeling. De totale RVE bestaat uit ongeveer 250 fte, 

waaronder gespecialiseerde verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, polikliniekmedewerkers, 

onderzoek verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, hartfunctielaboranten, researchmedewerkers en 

researchverpleegkundigen. De omzet bedraagt circa € 75 mio. Zes teamleiders zijn verantwoordelijk voor 

de dagelijkse aansturing, zij rapporteren aan een van de twee Afdelingsmanagers. De teamleiders geven 

leiding aan een subafdeling binnen het Hart-Vaatcentrum. Daarnaast hebben zij externe contacten met 

leveranciers en nemen zij deel in landelijke werkgroepen, ter bevordering van informatie-uitwisseling en 

samenwerking. Om de ambities van het ziekenhuis als geheel en het Hart-Vaatcentrum in het bijzonder te 

borgen, heeft recent een kanteling plaatsgevonden in de organisatie van het Hart-Vaatcentrum, waarbij de 

aansturing nu plaatsvindt op basis van medische conditie (zorglijn). 

 

Op de afdeling HCK werken ongeveer veertig medewerkers, verdeeld over de interventiecardiologie en 

elektrofysiologie, het secretariaat en technische ondersteuning. Gezien de omvang van de afdeling wordt 

de HCK aangestuurd door twee teamleiders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De verdeling van taken 

vindt in onderling overleg plaats. De huidige vacature is ontstaan door het vertrek van een van de 

teamleiders. 

 

 



                        
 

 

Functie 

De teamleider is verantwoordelijk voor het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen van de 

afdeling op het gebied van kwaliteit en veiligheid, patiënt- en medewerkerstevredenheid én patiëntenzorg 

en –logistiek. De teamleider geeft sturing aan de medewerkers van de afdeling, signaleert knelpunten en 

denkt proactief mee in oplossingen ervan. Hierbij werkt hij/zij nauw samen met de afdelingsmanager, 

specialistmanager en collega teamleider. De teamleider HCK rapporteert aan de afdelingsmanager. 

 

Hij/zij: 

 ontwikkelt activiteitenplannen en levert een bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan, jaarplan en de 

begroting van de RVE; 

 is in de uitvoering mede verantwoordelijk voor de realisatie van het jaarplan; 

 analyseert resultaten en effecten van beleid en informeert de leidinggevende hierover ten behoeve van 

tactisch beleid van de RVE als geheel; 

 is verantwoordelijk voor het beheer van het budget van de afdeling en rapporteert periodiek over 

activiteiten, resultaten en prognoses; 

 participeert actief in interne en externe netwerken (leveranciers); 

 initieert en draagt bij aan verbeteringen in werkprocessen binnen de afdeling en over de grenzen van 

de RVE heen; 

 is casemanager bij (langdurige) verzuimcasuïstiek; 

 zorgt voor een open, veilig en aanspreekbaar werk- en leerklimaat binnen het team; 

 staat in goede en slechte tijden voor het team en draagt zorg voor een goede samenwerking en 

werksfeer; 

 bouwt actief mee aan het Hart-Vaatcentrum en enthousiasmeert collega’s hierin. 

 

Functie-eisen 

Voor de nieuw aan te stellen teamleider zoeken wij iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat, in staat 

is ‘out-of-the-box’ te denken, met gedrevenheid leiding geeft en bij voorkeur al ervaring heeft opgedaan 

in een leidinggevende rol. Iemand die richting geeft aan anderen en hen mee kan nemen en aan kan zetten 

tot verandering. Een verbinder die samenwerking stimuleert en actief meebouwt aan het Hart-Vaat 

centrum, collega’s hierin weet te enthousiasmeren en over humor en relativeringsvermogen beschikt. 

Hij/zij is in het bezit van een uitstekend analytisch vermogen en is in staat een sparringpartner te zijn voor 

zowel de teams, die over ruime vakinhoudelijke kennis beschikken, de afdelingsmanager en de specialisten.  

 

 

 

 

 

 



                        
 

 

Kennis en ervaring 

De teamleider: 

 beschikt over een afgeronde relevante HBO- opleiding; 

 heeft ruime managementervaring opgedaan en daarbij leiding gegeven aan veranderprojecten (bij 

voorkeur in een ziekenhuis); 

 heeft grondige kennis van en inzicht in procedures en (logistieke) processen. 

 

Competenties 

De teamleider: 

 is proactief en gedreven en vindt het belangrijk zichzelf én de afdeling te blijven ontwikkelen; 

 staat stevig in zijn/haar schoenen en beschikt over een ruime dosis humor en relativeringsvermogen 

 is een teamspeler die medewerkers vanuit een coachende rol motiveert en stimuleert; 

 beschikt over probleemoplossend vermogen; 

 is flexibel en transparant en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 

(open, direct maar respectvol, tact, empathisch vermogen) en weet deze binnen en buiten de afdeling 

toe te passen, ook in conflictsituaties. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De functie is volgens ziekenhuis CAO ingeschaald in FWG 60 (max. € 4.303,-- bruto per maand), op basis 

van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. De 

aanstelling vindt plaats voor onbepaalde tijd voor 32-36 uur in de week. Een assessment maakt onderdeel 

uit van de procedure. Het Catharina Ziekenhuis biedt een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, 

waarmee u uw arbeidsvoorwaarden op maat kunt maken. Daarnaast is er ruimte voor vakverbreding en 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

Voor meer informatie en solliciteren 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Barbara Wijsen via telefoonnummer 033 

– 28 58 700. Indien u na het lezen van de volledige informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen 

aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. 

Barbara Wijsen (barbara.wijsen@crowngillmore.nl). Een referentieonderzoek, diplomacheck en assessment 

zal onderdeel uitmaken van de procedure.  

  



                        
 

 

Bijlage 1 - Planning 
 
 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A
S
E
 1

 

Mediawerving (sluiting 19 januari 2018) 

 Skipr 

 Intermediair 

 Website Catharina Ziekenhuis 

 Website Crown Gillmore 

 (Afdeling communicatie) 

Catharina Ziekenhuis 

 Crown Gillmore 

  

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten  

 Crown Gillmore   

Inventariseren reacties mediawerving  Crown Gillmore   

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

  

F
A
S
E
 2

 

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 5) 

(longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 Selectiecommissie  

 Crown Gillmore 

6 februari 2018 

10.00 – 11.30 uur 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 

potentieel geschikte kandidaten. 

(shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten 

vervolgprocedure 

 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

8 februari 2018 

9.00 – 17.00 uur 

 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie 

met max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore 

13 februari 2018 

9.00 – 17.00 uur 

 

 Terugkoppeling advies  

adviescommissie aan selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 

kandidaat 

 (Afvaardiging) 

Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 Selectiecommissie 

  



                        
 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 

Assessment  Kandidaat 

 Assessor (psycholoog Crown 

Gillmore) 

  

F
A
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Arbeidsvoorwaardengesprek  Catharina Ziekenhuis 

- Manager Hart- en 

vaatcentrum 

- HR-adviseur 

 Kandidaat 

  

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen   

Benoeming   Nader te bepalen   

Start  Kandidaat   

 


