
 
 
 

Interim Afdelingshoofd Medische Beeldvorming Zuyderland MC 

Aantoonbare management kwaliteiten met veranderervaring 

per z.s.m. voor ca. 4 dagen per week voor 6 tot 12 maanden 

 

Afdeling Medische Beeldvorming is onderdeel van de capaciteiten RVE Screening & 

Diagnostiek, kent drie teamleiders die gezamenlijk een aantal teams aansturen die verspreid 

werken over twee(?) locaties. Aanleiding voor de interim vacature is meerledig. Het MT van de 

afdeling werd gevormd door één Afdelingsleider (niveau 1) die direct leidinggaf aan vier 

afdelingshoofden (niveau 2). In de afgelopen jaren heeft binnen deze laatste laag een grote 

wisseling plaatsgevonden. Nieuw aangetrokken hoofden verlieten de organisatie weer snel vanuit 

onvrede. Situatie, leiderschap, persoonlijkheden en kwaliteiten leidden niet tot een optimale 

samenwerking. Tegelijkertijd speelt een vraagstuk over onduidelijkheid in hiërarchische en 

functionele verantwoordelijkheid in leidinggeven in de samenwerking met de vakgroep.  

Recent heeft het eindverantwoordelijk leidinggevende afdelingshoofd elders een nieuwe functie 

geaccepteerd. Dit was een natuurlijke aanleiding om kwaliteit en structuur opnieuw te beoordelen 

en heeft geleid tot de keuze voor een interim MT van drie of vier nieuwe afdelingshoofden die in 

hun collectiviteit de opdracht krijgen om: 

- Rust en vertrouwen terug te brengen; 

- De verhouding met de vakgroep te normaliseren  

- De komende periode (9 tot 12 maanden) te gebruiken om te adviseren over inrichting van 

de afdeling medische beeldvorming.  

6 tot 12 maanden worden ingevuld.  Inmiddels is men intern in gesprek met twee potentieel 

geschikte (tijdelijke) kandidaten. De derde positie is nog vacant. Hiervoor zoeken wij op korte 

termijn een interim kandidaat die voldoet aan het volgende profiel. 

 

Profiel: 

• HBO+ werk- en denkniveau om complexe, gevarieerde problemen op tactisch en operationeel 

niveau te kunnen analyseren en samenhangend op te lossen; 

• ruime (coachende) management ervaring in een complexe omgeving; 

• verandermanagement ervaring; 

• ervaring in samenwerking met professionals; 

• in staat analytisch vermogen en conceptueel denken om te zetten in een pragmatische aanpak; 

• bruggenbouwer die kan samenwerken met verschillende niveaus en zorgdisciplines; 

• in staat om te communiceren op verschillende niveaus en met verschillende gremia; 



 
 
 

 

 

Indien u geïnteresseerd en beschikbaar bent kunt u uw CV via onze website up-loaden o.v.v. interim 

opdracht interim Afdelingshoofd Medische Beeldvorming. Voor vragen zijn wij bereikbaar onder 

nummer 033 – 23 85 700. 


