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Clustermanager 

voor de poliklinieken en functieafdelingen  

als lid van een managementteam dat een spilpositie inneemt en met toewijding 

enthousiasme en veranderkracht bijdraagt aan de organisatie en cultuur van het 

Sint Jans Gasthuis in Weert  

Het ziekenhuis 

Sint Jans Gasthuis (SJG) is een regionaal algemeen ziekenhuis, gelegen midden in de stad Weert.  

SJG is een basisziekenhuis dat met ruim 1000 medewerkers een uitstekend  pakket biedt aan 

hoogwaardige specialistische zorg. SJG is primair gericht op het westelijk deel van Midden-Limburg 

en het zuidoosten van Noord-Brabant. SJG Weert fungeert als basisziekenhuis met een belangrijke 

gidsfunctie ten behoeve van inwoners van met name Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck.  

Samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis is voor SJG van eminent belang. SJG Weert weet hoe 

belangrijk het is om zorg voor patiënten in samenwerking met andere partners te verzorgen en is 

dan ook goed ingebed in een netwerk met ketenpartners in de 1e, 2e en 3e lijn. Gezamenlijk en ieder 

voor zich voelen de partijen de intrinsieke noodzaak en overtuiging dat samenwerking de zorg voor 

iedereen beter maakt. Continuïteit en kwaliteit staan bovenaan en zijn hierdoor beter gewaarborgd.  

Met onder meer het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) bestaat een uitstekende 

samenwerkingsrelatie die voor SJG van strategisch belang is. Ten aanzien van diverse vakgroepen 

en patiëntencategorieën zijn kwaliteitsafspraken gemaakt rondom de verwijzing en overdracht van 

patiënten. De werkzaamheden van de ziekenhuisapotheek worden eveneens geleverd door CZE.  De 

samenwerking met andere partners bestaat onder meer uit de oogheelkundige zorg die wordt 

geleverd door de oogartsen van de vakgroep oogheelkunde van het academisch ziekenhuis 

Maastricht MUMC+. Er is samenwerking met en door vakgroepen uit het Laurentius ziekenhuis in 

Roermond. Het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en het revalidatiecentrum Libra. Het klinisch 

chemisch laboratorium en de klinisch chemici worden geleverd in goede samenwerking met 

Diagnostiek voor U. Met de partners uit de sector Verpleging & Verzorging is frequent overleg gericht 

op effectieve doorstroming en het beperken van de ‘verkeerde’ bedden. Met huisartsenorganisaties 

worden voortdurend nieuwe initiatieven ontplooid om de zorg met de 1e lijn te verbeteren. 

Het ziekenhuis vervult op deze manier een spilfunctie in het zorgnetwerk in de regio en kan zo een 

uitgebreid pakket aan medisch-specialistische zorg, onderzoek en behandeling bieden.   

Kenmerkend voor de organisatie is de menselijke maat in het leveren van hoogwaardige “zorg 

dichtbij” in een vriendelijke sfeer door gemotiveerde medewerkers. 
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Medisch specialisten  

De ongeveer 75 medisch specialisten zijn georganiseerd in de Vereniging Medische Staf waarmee de 

Raad van Bestuur op regelmatige basis overleg voert. 

 

Ontwikkelingen en visie 

Voor de komende periode zal een aantal ontwikkelingen van grote invloed zijn op SJG en op haar 

relevante omgeving. In de eerste plaats zal de medisch specialistische zorg in de komende jaren 

nog  wendbaarder moeten worden om aan de veranderende zorgvraag te voldoen. Het aanbod van 

diagnostische en therapeutische mogelijkheden zal blijven toenemen evenals de tendens van 

decentralisatie van relatieve eenvoudige veel voorkomende specialistische zorg. De tendens van 

centralisatie van complexe en acute zorg zal doorzetten. Netwerken waarin kennis en kunde 

beschikbaar zijn ten behoeve van patiëntenzorg, en het voeren van effectieve regie daarop, worden  

daardoor steeds belangrijker.   
In de tweede plaats zal de patiënt steeds meer regie willen voeren en over steeds meer informatie 

beschikken om op basis daarvan steeds bewustere keuzes te maken.  Dit alles tegen de achtergrond 

van het brede politieke en maatschappelijke streven naar betere zorg tegen lagere kosten en 

marktwerking in de zorg. ICT speelt een steeds belangrijke rol en is een onmisbare factor in de 

samenwerking in de keten, zowel omwille van de kwaliteit als vanwege de mogelijkheden tot 

kostenbesparing.  

SJG moet inspelen op bovenstaande ontwikkelingen waarbij de focus stevig gericht is op de belangen 

van uitstekende patiëntenzorg. SJG is, als spil in de keten in de samenwerking met partners, 

toegewijd om de patiënt zo goed als mogelijk te helpen in hetgeen hij of zij nodig heeft. 

 

Speerpunten 

SJG zet de komende periode bewust in op een aantal speerpunten: 

 SJG is de voordeur voor iedere medisch specialistische zorgvraag. Voor zorg die SJG niet zelf biedt 

wordt samen met de patiënt gekozen voor een verwijzing naar een van de partners waarmee 

effectieve samenwerking bestaat; 

 Drempelloze ketenzorg bestaande uit goede afstemming binnen netwerken en een slimme inzet 

van ICT; 

 SJG biedt “zorg dichtbij”. Focus wordt gelegd op gastvrijheid die zo goed mogelijk aansluit bij de 

thuisomgeving en persoonlijke omstandigheden en wensen; 

 Zorg is gericht op genezing van ziekte én op gezondheid en kwaliteit van leven. 
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Organisatie in verandering 

Met het oog op bovengenoemde speerpunten zijn in de organisatie zowel veranderingen in de 

structuur als wel in de cultuur aan de orde. Het doel van de veranderingen is de slagkracht in de 

organisatie te vergroten door vakgroep-gerelateerde zorgprocessen en capaciteitsgericht 

management beter op elkaar te laten aansluiten.  

Beoogd wordt de slagvaardigheid te vergroten door meer de focus op “soft skills” als samenwerking, 

respect, aanspreekgedrag en vertrouwen te versterken. In de structuur wordt,  het duale leiderschap 

ingevoerd in de aansturing van de capaciteitsgebieden. In de zorgketens (ingedeeld naar “acuut”, 

“electief” en “chronisch”, wordt een drietal patient flow managers aangesteld die de ontwikkeling, 

borging en uitvoering van het medisch beleid in de zorgclusters tot taak hebben.  

Daarnaast worden patiënt processen onder de loep genomen waarbij wordt ingezet op Value Based 

Healthcare. Dit betekent dat zorgpaden worden geanalyseerd volgens de lean-methodiek, en met 

alle betrokken zorgverleners, inclusief bijvoorbeeld huisarts en patiënten worden besproken. Op basis 

daarvan worden processen verder gestroomlijnd. Dat moet een blijvende impact hebben op de 

kwaliteit en beleving voor de patiënt. De ondersteuning van ICT zal daarin naar verwachting steeds 

belangrijker worden. Met het oog op  het belang van de verdere ontwikkeling en borging van 

efficiënte en effectieve logistieke patiënt processen zal tot slot een manager patiënten logistiek 

worden aangesteld die de units geïntegreerd zal gaan aansturen die nu verantwoordelijk zijn voor 

het capaciteit en procesmanagement. 

 

De functie Clustermanager poliklinieken en functieafdelingen 

De capaciteitsgebieden binnen SJG worden aangestuurd door een drietal clustermanagers. De 

clustermanager is verantwoordelijk voor het formuleren, ontwikkelen en uitvoeren van het zorg- en 

bedrijfsvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor alle tactische en operationele kwesties aangaande 

het betreffende capaciteitsgebied en de toegewezen vakgroepen.  

De drie genoemde patient flow managers zijn vanuit medische vakinhoud en zorgvisie van het 

ziekenhuis verantwoordelijk voor de ontwikkeling, borging en uitvoering van het medische beleid in 

de zorgketens en de verdere ontwikkeling van zorgpaden. Er is daarbij sprake van duaal leiderschap 

met de clustermanager waarbij beiden vanuit persoonlijk leiderschap zijn gericht op samenwerking.   

Er zijn drie onderscheiden capaciteitsgebieden te weten:  

1. de kliniek, behandelcentrum (spoedeisende hulp, Intensive Care en OK’s) . 

2 medisch ondersteunend (medische beeldvorming, paramedisch, laboratoria, apotheek), 

3 de polikliniek en functieafdelingen 

De vacature betreft de clustermanager verantwoordelijk voor de poliklinieken en de 

functieafdelingen. Daarnaast is deze clustermanager toegewezen aan een aantal vakgroepen te  
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weten kindergeneeskunde, cardiologie, oogheelkunde, KNO, interne geneeskunde, urologie, 

plastische chirurgie, kaakchirurgie, neurologie en neurochirurgie. 

Samenwerking op het niveau van een capaciteitsgebied is een belangrijke kritische succesfactor, 

echter even relevant is de onderlinge samenwerking op niveau van het team van de drie clusters, 

aangestuurd door drie clustermanagers. Van de clustermanager wordt `thema-overstijgend’ en 

(strategisch) `ziekenhuisbreed’ denken en handelen verwacht, alsmede de beoogde efficiency 

daarvan voor het ziekenhuis. Flexibiliteit en veranderkracht gaan hand in hand. Dit laatste mede in 

het licht van alle veranderingen.  

 

Overlegstructuur 

De clustermanager neemt deel aan het maandelijkse Matrixoverleg waaraan onder voorzitterschap 

van de directeur-bestuurder de patient flow managers, de collega clustermanagers, het hoofd P&O 

en de bestuurssecretaris deelnemen.  

Daarnaast is hij/zij lid van het tweewekelijkse Operationeel overleg waaraan de collega 

clustermanagers, het hoofd P&O, het hoofd Bedrijfsvoering en het hoofd I&A deelnemen.  

Aan het maandelijkse Kwaliteitsoverleg  wordt, onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder 

deelgenomen door de clustermanagers, de patient flow managers en de afdelingen VMS, VPSB, 

Kwaliteit & Veiligheid en KFMT. 

 

Schets profiel clustermanager 

Voor SJG zoeken wij een ondernemende clustermanager poliklinieken en functieafdelingen met 

visie die gaat voor excellente zorg op een menselijke maat voor de patiënt. De persoon die wij 

zoeken is van nature een teamplayer en ziet het als een uitdaging om een beslissende bijdrage te 

leveren aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van de zorg die SJG, samen met ketenpartners 

aan patiënten wil leveren.  

Deze tactische, strategisch gepositioneerde functie vereist een academisch denkniveau, een sterke 

daadkrachtige persoonlijkheid met stevige en aantoonbare veranderervaring en 

leiderschapskwaliteiten om de troepen mee te krijgen in een complexe omgeving. Hij/zij is 

mensgericht en richtinggevend, durft de nek uit te steken, maar heeft ook tact, inlevingsvermogen 

en onderhandelingsvaardigheid om met alle stakeholders te kunnen samenwerken. Van de 

clustermanager wordt verwacht dat deze zowel richtinggevend, ondersteunend en faciliterend is 

naar medisch specialisten en met hen een relatie ontwikkelt. Anderzijds wordt verwacht dat hij/zij 

mensen in de zorgeenheid vanuit duaal leiderschap stuurt en aanspreekt op handelen en gedrag, 

een sparringpartner is voor de teamleiders en afdelingsmanagers, de kaders in de verandering 

uitzet en hen ook verbindt.  

In bijlage 1 zijn hoofdtaken en activiteiten verder omschreven.  

https://www.sjgweert.nl/
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De clustermanager rapporteert rechtstreeks aan de directeur-bestuurder en is lid van het 

managementteam van SJG. 

 

Een succesvolle clustermanager 

Een succesvolle clustermanager werkt constructief, efficiënt en met plezier samen met de patient 

flow managers, en maakt 360 graden om zich heen verbinding. Ook zal hij/zij op een efficiënte 

manier gebruik maken van de invloed van de medisch specialisten zoals bij het initiëren van een 

nieuw idee of het doorvoeren van veranderingen. Hij/zij achterhaalt wie zijn stakeholders zijn, lobbyt 

en boekt zijn/ haar resultaten op basis van verstand van zaken, humor en tact. Het belang van de 

bestendige samenwerkingsrelatie is daarbij bovenliggend. 

 

Vanzelfsprekend zijn opleiding en ervaring belangrijke factoren om de invulling van deze functie tot 

een succes te maken, echter daarnaast wordt ook veel waarde gehecht aan persoonlijkheid en de 

samenstelling van het team. Vooral ook de wijze waarop de samenwerking met de patient flow 

managers tezamen met de andere clustermanagers verloopt is een belangrijke succesfactor.  

 

Overzicht competenties 

De clustermanager die wij zoeken: 

 Is aantoonbaar succesvol in het ontwikkelen en neerzetten van een `nieuwe organisatie’ en 

ervaren in het initiëren en implementeren van organisatie verandervraagstukken. 

 Zoekt op een natuurlijke wijze naar een balans tussen menselijke en zakelijke aspecten in de 

aanpak van zaken. 

 Heeft ervaring met aansturing van lijnactiviteiten en projecten in een ziekenhuis, liefst in een 

“poli-setting”. 

 Is ambitieus en ondernemend en heeft als doel het leveren van uitmuntende zorg voor onze 

patiënten, samen met de ketenpartners. Heeft lef, durft buiten geëigende paden te gaan en streeft 

naar het evenaren van best practices. 

 Doet zijn/haar werk met passie, is kritisch en stimuleert de medewerkers om het beste uit zichzelf 

te halen en zich continu te ontwikkelen.  

 Stelt zich als dienend leider op naar alle gremia. 

 Is besluitvaardig en verbindend en functioneert aantoonbaar effectief en optimaal in een complex 

krachtenveld. 

 Is nieuwsgierig naar wat er speelt binnen en buiten de organisatie, heeft een open houding, is 

oprecht geïnteresseerd en op zoek naar de dialoog. 

 Is een teamplayer, integer en werkt met open agenda’s.  

 Is een vernieuwer, creatief, signaleert kansen en mogelijkheden en durft risico’s te nemen. 

In de bijlagen treft u een functiebeschrijving en een gedetailleerde uitwerking van vijf voor deze 

functie relevante competenties. Het profiel van de clustermanager en de functiebeschrijving vormen 

één geheel. 

https://www.sjgweert.nl/
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Procedure 

Een belangrijke kritische succesfactor is de samenstelling van het te vormen team, zowel op 

horizontaal niveau van de clusters als in de samenwerkingsverantwoordelijkheid met de patient flow 

manager. Daartoe is met name de persoonlijkheid van een kandidaat belangrijk bepalend. 

Kandidaten zullen in de laatste fase van de selectieprocedure gevraagd worden een vragenlijst in te 

vullen t.b.v. een persoonlijkheidsmeting (ACT). 

 

Aanbod 

De functie wordt gewaardeerd in FWG 75 conform de CAO Ziekenhuizen. Het betreft een fulltime 

functie. 

 

Voor meer informatie 

Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij drs. Gerald Janssen of Ellen van den Hoven 

van Crown Gillmore. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 28 58 700 of via e-mail: 

mail@crowngillmore.nl. Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk dinsdag 25 september. 

 

Bijlagen  

Bijlage 1 : Functiebeschrijving   

Bijlage 2 : Uitwerking relevante competenties 

Bijlage 3 : Overzicht planning (exacte data worden nog definitief vastgesteld) 
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Bijlage 1 Functiebeschrijving clustermanager   

 

Doelstelling van de functie 

Geeft binnen de door directie goedgekeurde beleids- en financiële kaders vorm en uitvoering aan het 

sectorbeleid (intern ondernemer) en ondersteunt daarnaast in samenwerking met de patient flow 

managers de ontwikkeling en uitvoering van het vakgroepbeleid van de aangewezen vakgroepen.  

Is als sectormanager integraal verantwoordelijk voor het management van de organisatie binnen de 

sector inclusief de zorg voor de kwaliteit en veiligheid, het volume van de zorg- en dienstverlening 

(productie), de uitvoering van het sociaal beleid, het beheer van de financiële middelen (inclusief het 

opstellen van de begroting) en de inrichting van de organisatie.  

Is als vakgroepmanager samen met de patient flow managers verantwoordelijk voor het ontwikkelen 

van tactisch en operationeel beleid in het zorgproces en interne en externe samenwerking 

(netwerkontwikkeling) en het faciliteren van medisch specialismen inzake optimale voorwaarden 

voor diagnostiek, behandeling en / of verpleging van patiënten en het formuleren van 

randvoorwaarden / criteria voor de inrichting van zorgprocessen. 

 

Leiding geven/leiding ontvangen: Wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder en 

rapporteert daar ook aan. Is lid van het matrixoverleg SJG. Geeft direct leiding aan vier teamleiders 

en indirect aan de medewerkers binnen de betreffende capaciteitsgebieden. 

Neemt de directie waar bij haar afwezigheid voor wat betreft operationele aangelegenheden.  

Werkt samen met de patient flow managers en de gemandateerde vakgroepvertegenwoordigers van 

de toegewezen vakgroepen. 

 

Plaats in de organisatie  

Het beleid van het capaciteitsgebied maakt onderdeel uit de beleid van de Stichting SJG. De 

clustermanager draagt samen met de patient flow manager de integrale verantwoordelijkheid voor 

alle operationele en tactische kwesties aangaande het capaciteitsgebied en toegewezen vakgroepen. 

De bedrijfsvoering vindt plaats op basis van gedecentraliseerd ondernemerschap en integraal 

management. Onder deze integrale verantwoordelijkheid vallen ook Kwaliteit en Veiligheid.  

Als vakgroepmanager is de clustermanager toegewezen aan een aantal vakgroepen; hij/zij vertaalt 

het stichtingsbeleid naar de vakgroepen en communiceert namens de vakgroepen met de directie. 

Er is sprake van duale leiding, waarbij met de patient flow managers integraal verantwoordelijkheid 

wordt gedragen voor de resultaten. 
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Hoofdtaken en activiteiten 

1. Geeft leiding. 

 stuurt, coördineert, stimuleert, coacht en motiveert medewerkers;  

 zorgt voor de kwaliteitsontwikkeling van medewerkers;  

 stemt met vakgroep optimale voorwaarden voor diagnostiek, behandeling en/of verpleging van 

patiënten en het formuleren van randvoorwaarden/criteria af voor de inrichting van zorgprocessen 

en vertaalt dit naar operationele bedrijfsprocessen in de sector; 

 bepaalt de kaders en regels m.b.t. de werkplanning en prioriteitenstelling;  

 bewaakt de naleving van de gedragsregels en procedures gericht op het optimaal functioneren; 

 is, samen met de patient flow manager, integraal verantwoordelijk voor het primaire proces 

binnen het cluster;  

 versterkt de professionele kracht van teams en professionals en creëert randvoorwaarden; 

verlangt prestaties en biedt ruimte tot presteren; 

 geeft direct en indirect leiding aan de medewerkers van het cluster, waarbij zorginhoudelijk 

sturing wordt gegeven door de patient flow manager; 

 zorgt voor een inspirerende werkomgeving waar gewerkt wordt vanuit  het belang van de patiënt, 

gebaseerd op kwaliteit, ondernemerschap, open aanspreken en afspraken nakomen; 

 weet een klimaat van een lerende organisatie te bewerkstellingen; 

 weet een klimaat gericht op het vergroten van bevlogen- en betrokkenheid, vitaliteit, persoonlijk 

leiderschap en deskundigheid te bewerkstelligen; 

 past het HRM-beleid toe en gebruikt lokaal maatwerk; 

 zorgt voor een optimale bemensing en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen; 

 zorgt voor een effectieve communicatie- en overlegstructuur. 

 

2. Zorgt voor de effectieve en efficiënte organisatie van en bedrijfsvoering binnen het cluster. 

 organiseert het cluster en toetst beleids- en beheersprocessen; 

 draagt zorg voor de opstelling van de begroting, investeringsaanvragen en businesscases; 

 ontwikkelt, implementeert, evalueert en stuurt bij de structuur van het cluster op basis waarvan 

de organisatie gestalte krijgt; 

 coördineert de werkplanning, prioriteitenstelling, werkverdeling en efficiënte procesgang binnen 

de sector;  

 coördineert en stemt af de activiteiten binnen het cluster en tussen het eigen cluster en de overige 

sectoren binnen de stichting, de afdeling kwaliteit & veiligheid, de dienst patiënten logistiek de 

economisch administratieve dienst, het facilitair bedrijf en de stafdienst P&O; 

 stemt de belangen af tussen het cluster en de daarbij betrokken medisch specialisten; 

 beheert het toegekende personele en materiële budget; verricht voorbereidende werkzaamheden 

voor de begroting organiseert de patiëntenlogistiek op basis van de samenwerking met de 

manager patiënten logistiek. 
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3. Bepaalt tactische en operationele positie en koers van het cluster binnen de strategische- en 

beleidskaders van het ziekenhuis.  

 ontwikkelt, implementeert, evalueert en stuurt bij het algemeen, zorg- en dienstverlening, 

sociaal, logistiek en financieel-economisch beleid van het cluster op organisatorisch en 

structurerend niveau; 

 geeft uitvoering aan het kwaliteits- en veiligheidsbeleid binnen de door de directie gestelde 

kaders; 

 stelt nieuwe mogelijkheden voor met betrekking tot zorgvormen en/of functies gericht op de in- 

of externe marktsituatie; 

 stelt in het kader van de beleidscyclus het sectorbeleidsplan op, inclusief het opleidingsplan, als-

mede de daarop afgestemde begrotingsvoorstellen; bepaalt prioriteiten daarbinnen; 

 neemt deel aan overleggen inzake vakinhoudelijke thema's en ontwikkelingen van de toegewezen 

vakgroepen; overlegt met de directie (najaarsoverleg) en directeur zorg (bilateraal overleg);  

 overlegt met de andere clustermanagers en patient flow managers. 

 

4. Ondersteunt samen met de patient flow managers de ontwikkeling en uitvoering van het 

vakgroepbeleid van de aangewezen vakgroepen. 

 ontwikkelt samen met de patient flow managers tactisch en operationeel beleid inzake de 

ontwikkeling van het zorgproces; 

 ondersteunt samen met de patient flow managers de toegewezen vakgroepen inzake alle 

zorginhoudelijke en bedrijfsmatige kwesties en processen; 

 ondersteunt samen met de patient flow managers de toegewezen vakgroepen inzake 

investeringsaanvragen en businesscases; adviseert met betrekking tot investeringen en stelt een 

investeringsplan op; bepaalt prioriteiten daarbinnen; 

 oriënteert zich op mogelijkheden inzake interne en externe samenwerking (netwerkontwikkeling). 

 

5. Initieert als lid van het matrixoverleg de ontwikkeling van het algemeen, zorg- en dienstverlening, 

sociaal en financieel-economisch stichtingsbeleid op strategisch niveau. Steunt beleid met 

betrekking tot het eigen cluster of dat van andere clustermanagers. 

 

6. Geeft leiding aan of coördineert en participeert in projecten. 

 

7. Adviseert de directie inzake de te voeren strategie van de stichting. 

 de realisatie van vastgestelde doelen en afspraken in het managementcontract, het jaarplan, 

DVO’s en SLA’s; 

 de tijdige bijsturing van afwijkingen; 

 het exploitatieresultaat; 

 het inzicht in behaalde resultaten; 

 in hoeverre staat de organisatie t.a.v. het domein “op de kaart”; 

 de score op (interne) kwaliteit van zorg en klanttevredenheid; 
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 de mate van efficiency en effectiviteit; 

 de mate waarin de teams autonoom werken en de mate waarin de regie in de zorg bij de patiënt 

ligt; 

 de mate waarin teams gefaciliteerd worden; 

 cultuur wordt gekenmerkt door openheid, veiligheid, en aanspreken;  

 de score op medewerkertevredenheid. 

 

Verantwoordelijkheid: 

 is managementverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het clusterbeleid op tactische en 

operationeel niveau; de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van het beleid op 

organisatorisch, structurerend en financieel niveau en de uitvoering van het integraal 

management op niveau van het cluster; 

 is managementverantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve output van het cluster 

onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers; deze wordt jaarlijks afgeleid uit het 

Jaarplan van het cluster en periodiek besproken o.a. tijdens het jaargesprek; 

 is samen met de patient flow manager verantwoordelijk voor de ondersteuning inzake alle 

zorginhoudelijke en bedrijfsmatige kwesties en processen voor de toegewezen vakgroepen, 

inclusief het opstellen van investeringsaanvragen, businesscases etc.; 

 is budgetverantwoordelijk voor de toegewezen middelen van het cluster; 

 is bevoegd tot het nemen van besluiten conform het verleend mandaat. 

 

Kennis:   

Beschikt over een op het specifieke domein gericht academisch werk- en denk niveau aangevuld met 

een managementopleiding en meerjarige leidinggevende ervaring in een professionele organisatie. 

Beschikt over bedrijfskundige en transformationele kennis. Houdt zich op de hoogte van relevante 

ontwikkelingen rondom de zorg en op het eigen vakgebied.  

 

Zelfstandigheid:  

Werkt zelfstandig binnen strategische kaders. Is bevoegd om namens de organisatie extern op te 

treden. Neemt initiatief om ontwikkeling en innovatie te stimuleren. Er is intern op het eigen domein 

geen inhoudelijke terugvalmogelijkheid. Op organisatorisch vlak kan teruggevallen worden op de 

RvB. Handelt volledig zelfstandig in geval van ernstige calamiteiten. 

 

Sociale vaardigheden:  

Vaardigheden zijn vereist bij het coachend leiding geven, het omgaan met weerstanden en het 

namens de organisatie onderhandelen. Er kan sprake zijn van bedrijfskritische situaties met 

zwaarwegende belangen, gericht op het strategisch beleid van de organisatie. Leiderschap, een 

stimulerende houding, overtuigingskracht en sturend vermogen zijn vereist. Laat voorbeeldgedrag 

zien. Is in staat strategische netwerkcontacten te ontwikkelen en onderhouden. Is in staat om op het 

eigen domein gezaghebbend op te treden. Lost conflictsituaties tactvol op, is besluitvaardig en 
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creëert draagvlak voor veranderingen en vernieuwingen. Dit geldt in grote mate in de contacten met 

zelfstandige beroepsbeoefenaren.  

Is in staat de organisatie extern te vertegenwoordigen.  

 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:  

Er is kans op aanzienlijke materiële en immateriële schade. 

Is als lid van het matrixoverleg medeverantwoordelijk voor het totale instellingsbeleid en de 

beleidsontwikkeling van het ziekenhuis. 

Is binnen de gestelde kaders verantwoordelijk voor de kwaliteit, het volume van productie en 

activiteiten, het personeel en de kosten binnen de sector .  

Beschikt uit hoofde van de functie over een veelheid aan informatie waarmee de publieke opinie en 

de mening van de algemeen directeur, directeur zorg, overige leidinggevenden en medewerkers 

beïnvloed kan worden. 

Is resultaatverantwoordelijk voor het beleid en het budget van het cluster.  

 

Uitdrukkingsvaardigheden:  

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het voeren van onderhandelingen namens de 

organisatie, overleg op diverse niveaus (in- en extern) en bij het geven van presentaties, waarbij 

sprake is van communicatie over organisatiekritische onderwerpen. Schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van beleid, presentaties en plannen. 

 

Bewegingsvaardigheid:  

Geen bijzondere eisen. 

 

Oplettendheid:  

Oplettendheid is geboden bij het signaleren van in- en externe ontwikkelingen in de marktsituatie.  

De zorg voor een efficiënte en effectieve organisatie en bedrijfsvoering binnen de cluster vraagt 

aandacht. 

 

Overige functie-eisen:  

 volharding, geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het sturen van veranderingsprocessen; 

 systematiek, ordelijkheid en hygiëne zijn van belang bij het organiseren van de bedrijfsvoering 

en bij beleidsontwikkeling op bestuurlijk niveau; 

 eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid en integriteit vanwege het kennen van vertrouwelijke 

strategische bedrijfsinformatie; 

 eisen worden gesteld aan representatief gedrag bij het onderhouden van bedrijfskritische externe 

relaties en i.v.m. de bevoegdheid namens de organisatie extern op te treden. 

 

Inconveniënten:  

Psychische belasting kan ontstaan door de confrontatie met tegenstrijdige belangen en de omgang 

met vertrouwelijke instellingsgegevens. 
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Bijlage 2  Uitwerking relevante competenties clustermanager 

 

Competentie visie   

• afstand nemen van de dagelijkse praktijk; het formuleren van hoofdlijnen en het uitzetten van lange-

termijn-beleid; 

• heeft een duidelijk beeld van waar het op de lange termijn heen moet;  

• weet ideeën op een beelden en aansprekende manier aan anderen duidelijk te maken; 

• geeft anderen inzicht in de consequenties van beleids- of strategiewijzigingen; 

• stemt plannen af op veranderingen en vernieuwingen, ook wanneer deze afkomstig zijn van buiten de 

eigen organisatie en/of het eigen beroep; 

• legt meer het accent op mogelijkheden voor de toekomst dan op de beperkingen in het heden; 

• maakt zich los van de dagelijkse problematiek, neemt de tijd om vooruit te denken en geeft de grote 

lijnen aan. 

 

Competentie ondernemerschap   

• het zien van kansen in de markt voor bestaande en nieuwe producten en verantwoorde risico’s durven 

aangaan teneinde een zakelijk voordeel te behalen; 

• zoekt actief naar nieuwe markten, nieuwe klanten, producten en product-/marktcombinaties; 

• laat zich bij tegenslag niet snel uit het veld slaan; 

• signaleert nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze in nieuwe activiteiten, diensten of producten; 

• neemt beheersbare risico’s met betrekking tot investeringen in marketing, acquisitie en 

productontwikkeling; 

• speelt in op veranderende wensen van klanten en situaties in de markt. 

 

Competentie resultaatgericht  

• het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen 

bij tegenvallende resultaten; 

• betrekt medewerkers actief bij het vaststellen van te behalen resultaten; 

• vertrouwt erop dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en hun resultaten bereiken; 

• communiceert helder en eenduidig over de verwachtingen in termen van te behalen resultaten en het 

bijbehorende gedrag; 

• stelt middelen (tijd, geld, capaciteit) beschikbaar die nodig zijn om de afgesproken resultaten te 

bereiken; 

• spreekt waar nodig medewerkers aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid en stuurt bij met het te 

behalen resultaat voor ogen; 

• beoordeelt de medewerker op basis van het behaalde resultaat en het vertoonde gedrag om dat 

resultaat te behalen. 
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Competentie samenwerken  

• levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de 

samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is; 

• doet concessies aan het eigen belang als het gaat om het behalen van een gezamenlijk resultaat; 

• weet anderen binnen of buiten de organisatie aan zich te binden en initieert daarmee actief nieuwe 

relaties of bouwt bestaande relaties uit; 

• helpt anderen hun doelen bereiken; 

• pakt ideeën van anderen positief op en zet zich in voor het bereiken van win-win oplossingen. 

 

Competentie coachend leidinggeven   

• het enthousiasmeren van medewerkers om een taak uit te voeren en hen te faciliteren bij de 

ontwikkeling in hun functie en loopbaan; medewerkers stimuleren en faciliteren om eigen 

verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van hun werk; 

• lost knelpunten niet op maar maakt ze op positieve wijze bespreekbaar; 

• stelt vragen en houdt de medewerker een spiegel voor; faciliteert verdere ontwikkeling maar laat de 

verantwoordelijkheid daarvoor en het initiatief daartoe bij de medewerker; 

• creëert een veilige leeromgeving waarbinnen het maken van fouten wordt gestimuleerd teneinde 

daarvan te leren; 

• stimuleert in algemene zin eigenaarschap en zelfredzaamheid van medewerkers door vertrouwen  te 

stellen in de competenties en motivatie van anderen; benoemt en waardeert goede resultaten en 

effectief gedrag van medewerkers; 

• houdt de vinger aan de pols bij degenen die dat nodig hebben en laat de teugels vieren bij medewerkers 

die bewezen hebben zelf voortgangscontrole in te bouwen; 

• delegeert taken die zijn toegesneden op de bekwaamheid van medewerkers en die zoveel mogelijk een 

uitdaging vormen; 

• is in staat te zijn tot zelfreflectie én zelfontwikkeling t.b.v. coachend leidinggeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sjgweert.nl/


                                                         
 

14 

 

 

Bijlage 3  Planning 

 

 Wat: Wie: Week: 

F
A
S
E
 2

 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

Vanaf week 40 

 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

Week 41 

 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

Week 43 

 

ACT Potentieel benoembare kandidaten 

(max. 2) 

 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie met 

max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore 

 

Week 43/44 

 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid van 

kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat  

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 

 Selectiecommissie 

Week 43/44 

F
A
S
E
 4

 

Arbeidsvoorwaardengesprek   Raad van Bestuur 

 Hoofd P&O 

 Kandidaat 

Week 44 

Communicatie benoemde kandidaten   Nader te bepalen Week 44 

Benoeming   Nader te bepalen Week 44 

Aanstelling   Bestuurder n.t.b. 
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