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Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis 

met ruime bestuurlijke ervaring 

voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar 

 

 

 

Het ziekenhuis 

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) is een algemeen ziekenhuis met sterke wortels in de 

regio Midden-Limburg. Met patiënten worden vaak langdurige relaties aangegaan. Naast de patiënt 

en zijn/haar gezondheid wordt eveneens aandacht besteed aan de gevolgen hiervan ook voor de 

leefomgeving van de patiënt. Zoals ook in de missie beschreven, voelen alle betrokkenen; bestuur, 

dokters en medewerkers zich verantwoordelijk voor het goed en ‘dicht bij de patiënt’ organiseren 

van de zorg, zodat patiënten veilig, snel en efficiënt geholpen worden. In de basis wordt excellente 

zorg geboden die verder gaat dan alleen ziekenhuiszorg. Daarom werken ze samen met andere 

partijen in een ketennetwerk van zorginstellingen. In de zorg en de organisatie staat als 

vanzelfsprekend de patiënt centraal. De gebouwen zijn gemoderniseerd met voltooide nieuwbouw 

en renovatie in voorbereiding. Kernwoorden in de visie zijn respect, aandacht, optimisme en 

deskundigheid. 

 

Enkele kengetallen (2016):  

 150 medisch specialisten / 1.671 medewerkers (1.144 fte) / 240 vrijwilligers; 

 290 bedden / 14.078 klinische opnames met een gemiddelde verpleegduur van 4,95 dagen; 

 13.918 opnames dagverpleging / 91.055 eerste polibezoeken / 150.579 herhalingsbezoeken; 

 Omzet ca. € 160 mio. 

 

“Dicht bij de patiënt”  

‘Dicht bij de patiënt’ is de titel en het uitgangspunt voor het integraal strategisch beleidsplan 2017- 

2021, waarin de koers en de eerder gekozen strategie is herbevestigd en op verschillende punten 

geconcretiseerd. Relevant voor de organisatievorm en inrichting is de keuze voor een 

patiëntgeoriënteerde organisatievorm met vijf concrete patiëntengroepen. Op enkele 

functiegebieden wil men zich specifiek gaan onderscheiden. Consequenties hiervan zijn vertaald naar 

de verschillende organisatie activiteiten en doelen (klantgerichtheid, kwaliteit en veiligheid, in- en 

externe stakeholders, bouw, technologie & ICT, positionering en marketing).  
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Samenwerking/fusie 

Het LZR kiest nadrukkelijk voor een samenwerkingsstrategie die de medisch inhoudelijke kwaliteit 

voorop stelt. Naast het voortzetten van bestaande relaties met het MUMC en het St. Jans Gasthuis,  

heeft LZR twee jaar geleden als preferente partner gekozen voor samenwerking met VieCuri Medisch 

Centrum (VC) te Venlo. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar fusie van beide ziekenhuizen, 

hierover wordt begin volgend jaar een definitief besluit genomen. 

Deze intensieve samenwerking biedt kansen om goede en goed bereikbare zorg voor de patiënten 

te blijven leveren, zowel binnen de ziekenhuizen als in de regio in nauwe samenwerking met de 1e 

lijn. Daarnaast geeft het ook kansen om de efficiency van de zorg te verbeteren en om ruimte te 

kunnen scheppen voor nieuwe investeringen die nodig zijn om de zorg voortdurend op een hoger 

peil te brengen. Vanuit een (locatie) overstijgend en toekomstgericht perspectief op de invulling van 

patiëntenzorg zal worden vormgegeven aan deze samenwerking. Algemene doelstellingen voor de 

samenwerking zijn vastgelegd in een visiedocument. 

 

Huidige situatie en aanleiding vacature 

Het LZR wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur; mevrouw drs. M.J.L.E. Weijers 

is sinds 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Huisman is in juni 2016 als tijdelijk lid 

van de Raad van Bestuur aangetreden. Zijn geplande vertrek per 1 januari 2018 - in relatie tot de 

fusieontwikkelingen, een aantal relevante en omvangrijke projecten w.o. de (ver)nieuwbouw en de 

verbetering en inzet van Technologie & ICT - is aanleiding voor een toegevoegd, tijdelijk lid van de 

Raad van Bestuur. De keuze voor tijdelijkheid van deze functie heeft te maken met de beoogde fusie 

met VieCuri en de samenstelling van de Raad van Bestuur van beide ziekenhuizen. 

 

 

Raad van Bestuur 

De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk en individueel verantwoordelijk voor het besturen 

van het ziekenhuis en voor de algemene gang van zaken. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de 

voorzitter van de Raad van Bestuur, die ook eerste aanspreekpunt blijft in geval van 

probleemsituaties dan wel calamiteiten. De tweede bestuurder fungeert op zijn/haar taakgebieden 

als eerste aanspreekpunt. Besluitvorming vindt plaats bij consensus doch bij het ontbreken daarvan 

besluit de voorzitter Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad 

van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede 

uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur werkt nauw samen met 

de Vereniging Medische Staf en het Medisch Specialistisch Bedrijf, waarin alle 82 vrijgevestigde 

specialisten zijn verenigd. Door het Stafbestuur en de Raad van Bestuur wordt momenteel verder 

inhoud en vorm gegeven aan de rol van VMS en MSB.  
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Specifieke portefeuille en profiel lid Raad van Bestuur  

• Interne Bedrijfsvoering en Strategie 

Het lid van de Raad van Bestuur is met de voorzitter Raad van Bestuur verantwoordelijk voor 

het bepalen van de strategie en uitvoering geven aan het geformuleerde strategisch beleids- 

plan 2017-2021. 

 

- ICT en E-Health 

Op dit moment worden technologie & ICT nog niet voldoende ingezet om de patiënt te 

betrekken bij het behandeltraject.  

 Het lid Raad van Bestuur is in staat zowel operationeel als innovatief ontwikkelingen en 

implementatie te begeleiden en is verantwoordelijk voor het optimaliseren van ICT en E-

Health processen.  

- Bouw en verbouw 

Eind 2016 is gestart met de tweede fase van de nieuwbouw (een nieuwe hoofdentree, 

restaurant en vergadercentrum, IC en de aansluiting van de nieuwbouw op het bestaande 

gebouw). Naast de nieuwbouw wordt er ook verbouwd. De verbouwfase met renovatie van 

poliklinieken, verpleegafdelingen, laboratoria en kantoren loopt door tot het eerste kwartaal 

van 2019. 

 Het lid Raad van Bestuur heeft zicht op ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en stuurt 

vanuit dat perspectief het strategisch bouwteam aan, begeleidt het (ver)bouw proces en 

is verantwoordelijk voor bouwen vanuit het vastgestelde concept en de neergezette visie 

op bouw. Heeft oog voor de grote lijnen maar ook voor de bouw op essentiële onderdelen 

als psychiatrie, poliklinieken en meer. 

-  Financiën & zorgverkoop 

 Het lid Raad van Bestuur draagt zorg voor een gezonde financiële huishouding en 

zorgverkoop.   

- Aansturing  

 Het lid Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de directe aansturing van de 

afdelingen van F&C, ICT, Bouw en Facilitairbedrijf. 

- Externe contacten  

 Onderhoudt externe relaties en vertegenwoordiging op de onderdelen van de 

portefeuille. 
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•   Fusieproces LZR/VieCuri  

 Van het lid Raad van Bestuur wordt verwacht dat deze een relevante bijdrage levert 

aan strategische ontwikkelingen die zijn gericht op het fusieproject met VieCuri. Naast 

deelname aan de stuurgroep en het zijn van sparringpartner voor de voorzitter Raad 

van Bestuur stuurt het lid Raad van Bestuur in het fusieproces met name de integratie 

van de laboratoria en de integratie van de apotheken aan en is mede verantwoordelijk 

voor de implementatie daarvan.   

- In het fusieproces is het van groot belang dat ICT processen op elkaar afgestemd en 

geïntegreerd zijn. Het lid Raad van Bestuur is capabel de gezamenlijke werkgroep ICT aan te 

kunnen sturen en een bestuurlijke rol in deze te vervullen.   

 

Profiel   
 

• Academisch werk- en denkniveau;  

• Ervaren bestuurder met meerdere jaren ervaring in een integraal verantwoordelijke positie 

verkregen in een complexe organisatie binnen de zorgsector, bij voorkeur in een ziekenhuis;  

• Stevige financiële zakelijkheid en bedrijfseconomische kennis. U beschikt over relevante kennis op 

het terrein van vastgoed, ICT en financiën; 

• In staat om proactief in te spelen op de ICT vraagstukken van de toekomst, ontwikkelingen in de 

zorgmarkt te signaleren en deze, zowel op bestuurlijk als op ICT vlak, te vertalen naar kwalitatief 

gedegen en verantwoord beleid binnen de organisatie;  

• In staat om complexe trajecten bestuurlijk aan te sturen en te zorgen voor inhoudelijke afstemming 

tussen de diverse strategische projecten;  

• Teamspeler.  

   

Honorering 

Aanstelling geschiedt per 1 januari 2018 voor 1 jaar met een mogelijke uitloop naar 1½  jaar. 

Honorering vindt plaats conform de WNT.  

 

Procedure en sollicitatie  

In bijlage II treft u zowel een overzicht als een planning van de procedure aan. Indien u 

geïnteresseerd bent dan kunt u uw sollicitatie richten aan Crown Gillmore, gevestigd aan de 

Geeresteinselaan 79, 3931 JB  Woudenberg t.a.v. mevrouw E.M.H. van den Hoven. Samen met de 

heer Mr. J.A.M.L. Houben MC begeleiden zij deze procedure. Uw motivatie en Curriculum Vitae kunt 

u per mail verzenden aan ellen.vandenhoven@crowngillmore.nl. Voor aanvullende informatie zijn 

zij te bereiken op 033 – 28 58 700. 

mailto:ellen.vandenhoven@crowngillmore.nl


  

5 

 

Bijlage I: Organogram 
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Bijlage II: Planning 
 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A
S
E
 1

 

Mediawerving (reactietermijn 2 weken - tot 

06.10.2017) 

 Website LZR 

 Website Crown Gillmore 

 (Afdeling communicatie) LZR 

 Crown Gillmore 

22.09.2017 Week 38 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

 Crown Gillmore  Vanaf week 35 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Vanaf week 38 

F
A
S
E
 2

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (max. 4) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 Selectiecommissie 

- Mevrouw Drs. A.M.A. Meijs  

- De heer drs. P.H. Beijers  

- Mevrouw drs. M.J.L.E. Weijers  

 Crown Gillmore 

Ellen van den Hoven / Jos Houben 

12.10.2017 

19.00 – 20.30 

uur 

Week 41 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 

 

 

 

 

 

 Aansluitend evaluatie en keuzebepaling 

definitief  benoembare kandidaat 

 Kandidaten 

 Laurentius: 

- Mevrouw Drs. A.M.A. Meijs  

- De heer drs. P.H. Beijers  

- Mevrouw drs. M.J.L.E. Weijers  

 VieCuri Voorzitter RvT  

- De heer ir. B.E. Dijkhuizen 

 Crown Gillmore 

Ellen van den Hoven /Jos Houben 

27.10.2017 

locatie LZR 

10.00 – 13.00 

uur 

 

Week 43 

Voordracht en kennismaking benoembare 

kandidaat  

 Kandidaat 

 Overige leden RvT LZR 

- De heer prof. dr. P. Sampers RA 

- Mevrouw M.G.H. Severens 

16.11.2017 

locatie LZR 

16.30 – 17.30 

uur 

Week 46 

Ronde 3:  

 Advies- c.q. kennismakingsgesprekken met 

benoembare kandidaat 

Ca. 45 minuten / 1 uur 

 

 

 Kandidaat  

 OR (ca. 45 min) 

 CR (ca. 45 min) 

 Stafbestuur (ca. 45 min) 

 visie team LZR (ca. 45 min) 

 Voorzitter en Lid RvB VieCuri (ca. 1 uur) 

- Mevrouw A.G.M. van Rossum MHA 

- De heer drs. IJ.C. Schouten 

 Crown Gillmore 

20.11.2017 

 

Week 47 
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 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid van 

kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

 Definitieve bepaling keuze selectiecommissie 

voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 

 Selectiecommissie 

 

20.11.2017 Week 47 

F
A
S
E
 3

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratiecommissie 

 Kandidaat 

n.t.b. Week 48 

Benoeming   Nader te bepalen n.t.b. Week 48 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen n.t.b. Week 48/49 

Aanstelling   Bestuurder  01.01.2018 

 


