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Manager Bedrijfsvoering eenheid Kind en Jeugd 

Inspirerende, positieve en ervaren manager, 

die vooruitkijkt en (zich) duurzaam verbindt 

en duidelijk zichtbaar tussen de mensen staat. 

 

 

Organisatie 

Klimmendaal revalidatiespecialisten is per 1 januari 2016 ontstaan uit de fusie van 

revalidatiecentrum ViaReva (Apeldoorn) en RMC Groot Klimmendaal (Arnhem). Klimmendaal biedt 

medisch specialistische revalidatiezorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of 

cognitieve beperking in de regio’s Arnhem, Doetinchem, Ede, Apeldoorn, Zutphen en Deventer. 

Vanuit 12 locaties worden jaarlijks ruim 6.200 patiënten (ca. 5.200 poliklinisch en ruim 1.000 

klinisch, cijfers jaarverslag 2017) behandeld door ruim 650 zeer betrokken medewerkers en 

professionals (450 fte). Dit gebeurt vanuit eigen locaties, locaties in ziekenhuizen, verpleeghuizen 

en scholen. De omzet bedraagt ca. € 41 mio. De multidisciplinaire zorg van Klimmendaal wordt in 

verschillende vormen zowel regionaal als bovenregionaal geleverd in nauwe samenwerking met o.a. 

huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, GZ-instellingen, consultatiebureaus, wijkteams en 

onderwijsinstellingen. Het doel van dit alles is mensen begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke 

plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past. 

 

Situatieschets algemeen 

Na twee lastige jaren van fusie, reorganisatie, bezuinigingen en een vooral interne focus 

transformeert Klimmendaal geleidelijk naar een fase van groei en ontwikkeling en is het tijd om de 

externe wereld weer naar binnen te halen. Op basis van intensief onderzoek, een grote hoeveelheid 

interviews met in- en externe stakeholders en verkenningen van organisatiemodellen van collega 

revalidatieklinieken heeft de Raad van Toezicht van Klimmendaal gekozen voor een nieuw 

besturingsmodel met een eenhoofdige Raad van Bestuur, de Medische Staf als gesprekspartner en 

een duale managementstructuur met integrale verantwoordelijkheid.  Belangrijke uitgangspunten in 

de nieuwe besturingsfilosofie zijn: 

 duidelijke positionering van de medische staf waarmee de medische inhoudelijke inbreng en 

verantwoordelijkheid op het hoogste niveau is gewaarborgd en daarmee eigenaarschap, 

individuele verantwoordelijkheid en ontwikkeling van zorgverleners; 

 duale en integrale verantwoordelijkheid op 2e echelon: bedrijfsvoering en medisch management; 

 het stimuleren van samenwerking en samenhang zowel binnen de zorg en de locaties als tussen 

de zorg en ondersteuning; 

 stimuleren van een cultuur van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap op tactisch niveau. 
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Excellente zorg voor patiënten, verbinding, gelijke gerichtheid, leiderschap, vertrouwen, ambitie, 

samenhang, samenwerken en profilering zijn de sleutelwoorden voor de toekomst. Op alle niveaus 

in de organisatie zal het contact met externe stakeholders regionaal en bovenregionaal (opnieuw) 

moeten worden geactiveerd, vanuit de te onderscheiden positie en dienstverlening van Klimmendaal. 

Samen met en voor de patiënt. Het  accent  ligt op het versterken van de expertrol van Klimmendaal. 

Hierbij is ruimte en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie om te kunnen excelleren 

en zich te kunnen profileren als medische specialistisch expertisecentrum met als speerpunt 

cognitieve revalidatie. 

 

Eenheid Kind & Jeugd 

De eenheid Kind & Jeugd van Klimmendaal biedt revalidatiezorg aan kinderen en jongeren die door 

een ziekte, ongeval of aandoening blijvende gevolgen ondervinden in hun dagelijkse leven. Hierbij 

gaat het om aandoeningen als Cerebrale Parese, DCD, Niet-Aangeboren Hersenletsel, spierziekten 

en chronische pijn. Ook biedt Klimmendaal behandeling na een orthopedische ingreep. De 

aandoeningen zijn vaak een belemmering bij bijvoorbeeld het eten en praten, lopen, fietsen, spelen 

of leren op school. Doel van de revalidatie is een zo groot mogelijke mate van kwaliteit van leven 

(zelfredzaamheid en zelfstandigheid) te bewerkstelligen. De eenheid Kind & Jeugd van Klimmendaal 

biedt een breed scala aan behandelmogelijkheden, zowel klinisch als poliklinisch, individueel en in 

groepsverband op acht locaties. De zorgprofessionals beschikken ieder over specialistische expertise; 

zij werken samen in multidisciplinaire teams die specifiek worden afgestemd op de persoonlijke 

situatie van de patiënt. Het team kan o.a. bestaan uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, 

ergotherapeut, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werker. Door de regionale spreiding van 

locaties én doordat sommige teams werkzaam zijn vanuit locaties van De Onderwijsspecialisten 

(scholen voor speciaal onderwijs), kunnen de meeste kinderen hun behandeling dicht bij huis krijgen 

en zijn de revalidatiezorg, onderwijs en opvoeding zeer nauw met elkaar verweven. Op de locatie in 

Arnhem bevindt zich een Ronald McDonald huis. 

 

Plaats in de organisatie 

De Manager Bedrijfsvoering is samen met de Medisch Manager integraal verantwoordelijk voor de 

gang van zaken binnen de eenheid Kind & Jeugd. De Manager Bedrijfsvoering valt hiërarchisch direct 

onder de Raad van Bestuur en is lid van het managementteam. Vanuit de integrale 

beleidsverantwoordelijkheid is de Manager Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering 

van de eenheid. Het medisch-inhoudelijk beleid is belegd bij de Medisch Manager; voor de 

afstemming hiervan met het overige beleid in de zorgeenheid, vindt regelmatig overleg plaats tussen 

de Manager Bedrijfsvoering en de Medisch Manager. De integrale verantwoordelijkheid van het duale 

zorgmanagement wordt door middel van een jaarplan (inclusief begroting, gebaseerd op de jaarlijkse 
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kaderbrief) geëffectueerd en het duale zorgmanagement is hiervoor verantwoordelijk en 

aanspreekbaar. 

 

Profiel1 

Voor Klimmendaal Revalidatiespecialisten zoeken wij een ervaren, verbindende manager met stevige 

veranderkundige capaciteiten. Deze tactisch/strategisch gepositioneerde functie vereist een 

academisch werk- en denkniveau en een persoonlijkheid met uitgesproken verbindende 

leiderschapskwaliteiten; hij is gewend op prettige wijze richting te geven en aan te spreken op 

handelen en gedrag. De Manager Bedrijfsvoering durft de nek uit te steken, is respectvol, 

empathisch, sensitief, transparant en resultaatgericht. Hij beschikt over een luisterend oor, heeft 

oprechte interesse in mensen en is gewend de dialoog aan te gaan en feedback te geven. Uiteraard 

is hij voor anderen even zo aanspreekbaar. Hij beschikt over gezond zelfvertrouwen en zelfkritiek en 

durft vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan individuen en teams. De manager 

communiceert gemakkelijk en is in staat medewerkers (aan zich) te verbinden, uit te dagen en hen 

te inspireren om collectieve verantwoordelijkheid te dragen voor de te leveren zorg. Hij is 

optimistisch, denkt in kansen en beschikt over een gezonde dosis humor. De manager is duidelijk 

zichtbaar aanwezig en toegankelijk; zowel intern als extern. Hij voelt zich comfortabel in de 

schijnwerpers en is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol. Een nadrukkelijke externe gerichtheid is 

onontbeerlijk. De manager is het boegbeeld van de eenheid Kind & Jeugd en heeft plezier in het 

aangaan en onderhouden van netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden. Hij anticipeert pro-

actief op regionale en bovenregionale ontwikkelingen die in potentie kansrijk zijn voor Klimmendaal. 

Hij verkent deze, exploreert de mogelijkheden en weet externe partijen te winnen om de 

samenwerking aan te gaan met Klimmendaal in nieuwe initiatieven. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

De Manager Bedrijfsvoering: 

 is samen met de Medisch Manager in duaal management integraal verantwoordelijk voor een 

adequate organisatie en de inzet van personeel en middelen binnen de zorgeenheid teneinde aan 

de vereiste kwantiteit en kwaliteit van patiëntenzorg en bedrijfsvoering te kunnen voldoen; 

 levert een bijdrage aan het instelling brede beleid van Klimmendaal en de wijze waarop daaraan 

uitvoering wordt gegeven en zorgt voor de verbinding tussen en met de diverse zorgeenheden; 

 stemt het te voeren beleid af binnen het MT. Is verantwoordelijk voor de informatie en 

communicatie binnen de zorgeenheid, met de andere organisatieonderdelen en externe 

instanties. Draagt het instellingsbeleid uit in de zorgeenheid en geeft uitvoering aan dit beleid 

binnen de zorgeenheid; 

                                                
1 Voor de leesbaarheid is gekozen voor ‘hij’; dit moet echter ook worden gelezen als ‘zij’. 

 



 

 

4 

 

 vertaalt strategisch beleid naar tactisch en operationeel niveau binnen de eenheid, met heldere 

en duidelijke doelstellingen. Is verantwoordelijk voor het jaarplan, inclusief begroting en 

scholingsplan; 

 geeft direct leiding aan de managers en/of medewerkers van de teams; begeleidt en coacht de 

managers binnen de zorgeenheid; 

 geeft leiding aan keten-, instellings- of zorgeenheid-gebonden projecten; 

 is – samen met de Medisch Manager - verantwoordelijk voor het onderhouden van keten- en 

netwerkcontacten op managementniveau met zorgpartners; 

 bereidt vanuit de zorgeenheid inhoudelijk de afspraken met de zorgverzekeraars voor en zorgt 

voor afstemming hierover met de het onderhandelingsteam;  

 geeft uitvoering aan het afgesproken personeelsbeleid, ziet toe op het functioneren van 

medewerkers en schept voorwaarden voor een optimale werksfeer.  

 Geeft uitvoering aan het afgesproken kwaliteits- en veiligheidsbeleid; 

 is samen met de Medisch Manager verantwoordelijk voor het vormgeven van de cultuur en het 

gedrag binnen de zorgeenheid, dat aansluit bij de missie, visie en kernwaarden van Klimmendaal. 

 

 

Functie-eisen 

De Manager Bedrijfsvoering: 
 
 heeft een academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een specifieke opleiding op het gebied 

van bedrijfskunde en/of management; 

 beschikt over ruime managementervaring, opgedaan in een complexe werkomgeving met 

professionals; 

 beschikt over kennis t.a.v. financiële, bedrijfskundige, logistieke, primaire én 

veranderingsprocessen; 

 heeft inzicht in planningsprocessen en zorglogistiek; 

 heeft ruime ervaring in cultuur / veranderopdrachten; 

 houdt ontwikkelingen in de gezondheidszorg bij en vertaalt deze naar de eigen zorgeenheid. 

 

Competenties 

 Op strategisch niveau kunnen denken. 

 Handelen vanuit patiënten perspectief (klant- en servicegericht). 

 Netwerker. 

 Natuurlijk leider, die gewend is verantwoordelijkheid te nemen. 

 Goede dialoog voeren over vernieuwing, verbetering en dilemma’s. 

 Lerend “laten oplossen” in plaats van zelf oplossen. 

 Initiatiefrijk, doorzettingsvermogen, daadkrachtig en zelfstandig kunnen werken. 

 Betrouwbaar en probleemoplossend. 
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 Organisatiesensitief. 

 Ondernemende teamspeler. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week). De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 conform 

de CAO Ziekenhuizen. 

 

Voor informatie en solliciteren  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of drs. Barbara 

Wijsen van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700.  Indien u na het lezen van de 

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@crowngillmore.nl. Uw 

reactie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 14 oktober 2018. 

 

  

mailto:barbara.wijsen@crowngillmore.n
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Bijlage: Inrichting procedure en planning 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

FA
SE

 1
 

Mediawerving (tot 14.10.2018) 

 Websites Klimmendaal en Crown Gillmore 

 Skipr, Zorgvisie, LinkedIn 

 Communicatie 

Klimmendaal 

 Crown Gillmore 

 Week 40 – 41 

1.10 – 12.10 

Benaderen potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten 

 Crown Gillmore  Vanaf week 34 

20.08 

Inventariseren reacties mediawerving  Crown Gillmore  Vanaf week 40 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Week 42 

15.10 – 19.10 

FA
SE

 2
 

Ronde 1:  

CV Presentatie 

 kandidaten (ca. 6/7) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

 

Ma 5.11 

8.30 – 10.00 

Heijenoordseweg 5, Arnhem, 

gebouw B, ingang Noord 

(directiesecretariaat) 

Week 45 

5.11 – 9.11 

Ronde 2: 

 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie  

 Crown Gillmore  

Do 15.11 

8.30 – 14.30 

Heijenoordseweg 5, Arnhem, 

gebouw B, ingang Noord 

(directiesecretariaat) 

Week 46 

12.11 – 16.11 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie met max. 2 

benoembare kandidaten 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissies 

 Crown Gillmore 

Optie: 20.11 

Middag 

Heijenoordseweg 5, Arnhem, 

gebouw B, ingang Noord 

(directiesecretariaat) 

Week 47 

19.11 – 22.11 

 Terugkoppeling advies  

adviescommissie aan selectiecommissie 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) 

Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

Optie: 20.11 

Ochtend of middag 

 

Week 47 

19.11 – 22.11 

Assessment (o.v.)  Kandidaat 

 Assessor (psycholoog Crown 

Gillmore) 

 Week 47 

19.11 – 22.11 

FA
SE
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Arbeidsvoorwaardengesprek  P&O 

 Kandidaat 

 Week 48 

26.11 – 30.11 

Benoeming   Nader te bepalen  Week  

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week 

Aanstelling   Raad van Bestuur  Week  

 


