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Manager Patiëntenlogistiek 

die de kans grijpt om op hoog niveau de ambitie te verwezenlijken om 

patiëntprocessen en capaciteitsplanning in een innovatieve combinatie neer te 

zetten, de lessen en successen daarvan breed uit te dragen, 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 geleverd 

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

dichtbij” in een vriendelijke sfeer door gemotiveerde medewerkers. 

 

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 wat 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 patiëntenlogistiek 

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

het capaciteit en procesmanagement. 

 

De functie manager patiëntenlogistiek 

In het licht van bovenstaande is een van de speerpunten een  verdere procesoptimalisatie en 

verbetering van de patiëntenlogistiek. Het belang van efficiënte en effectieve logistieke patiënt 

processen is niet te overschatten.  Een efficiënte patiëntenlogistiek richt zich op verbetering van de 

kwaliteit en de patiënttevredenheid en verlaagt kosten door doelmatiger te werken. Verschillende 

planningsbehoeftes moeten hierbij meer geïntegreerd worden. Daarbij gaat het om de integratie van 

patiënt gerichte planning (“hoe is het als patiënt?”) en het denken in zorgpaden en ketens met de 

planning van personeelsinzet en een juiste planning van de overige benodigdheden (zowel middelen 

als ruimtes etc). SJG ontwikkelt analytische modellen om de patiëntenlogistiek verder te 

optimaliseren en past deze in de praktijk toe. De manager patiëntenlogistiek speelt hierin een cruciale 

rol. Dit vraagt om een brede betrokkenheid vanuit de organisatie, zowel vanuit medisch, als vanuit 

managementperspectief.  

SJG kiest ervoor om dit onderdeel van het integrale capaciteitsmanagement  onder functionele 

verantwoordelijkheid te brengen van een nieuwe functionaris: de manager patiëntenlogistiek. Zowel 

vanuit strategisch, tactisch als operationeel perspectief zorgt het samenbrengen van de units die 

binnen SJG betrokken zijn bij planningsvragen voor bewustwording, prioritering én afstemming van 

zorg en capaciteiten. 

Binnen de nieuwe afdeling patiëntenlogistiek worden analytische concepten en structuren ontwikkeld 

teneinde de patiëntenlogistiek efficiënter te laten verlopen en de beschikbare capaciteit optimaal te 
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benutten. Op basis daarvan wordt de electieve patiëntenzorg binnen de capaciteiten en de 

betreffende dienstroosters kwantitatief en kwalitatief  gepland. Ook het invullen van transfertrajecten 

als belangrijke schakel tussen SJG en andere aanbieders van zorg behoren tot de planningsopgaven 

van de nieuw te vormen afdeling om zodoende vervolgtrajecten voor patiënten goed vorm te kunnen 

geven. De manager patiëntenlogistiek is verantwoordelijk voor bovengenoemde planningsprocessen 

alsmede voor de landing en acceptatie van de output van de afdeling in de werkorganisatie 

(draagvlak). 

De bestaande afdelingen (Bureau integraal capaciteitsmanagement, zorgplanning en het 

transferbureau) zullen onder de manager patiëntenlogistiek aldus transformeren naar één integrale 

stafafdeling. In totaal zullen ca. 15 fte binnen de nieuwe afdeling werken. Hij/zij rapporteert aan de 

Raad van Bestuur . 

De afdeling werkt nauw samen met de stafafdeling Planning & Control alsmede met het inkoopteam 

en de afdeling Informatisering & Automatisering.  

De drie capaciteitsgebieden  (kliniek, poliklinieken/ functieafdelingen en medisch ondersteunend) en 

de drie patient flow managers zijn de voornaamste klanten van de nieuwe afdeling. Met deze interne 

klanten onderhoudt de afdeling een optimale klant-leveranciersrelatie.  

 

Overlegstructuur 

De manager patiëntenlogistiek neemt vanuit zijn logistieke rol deel aan diverse operationele en 

beleidsbepalende overleggen.   

 

Schets profiel manager patiëntenlogistiek  

Voor SJG zoeken wij een manager patiëntenlogistiek die bedrijfsmatig werken en denken verbindt 

met hart voor de zorg. Hij/zij is een intrinsiek gemotiveerde teamplayer die weet dat de acceptatie 

van de output van de afdeling niet alleen afhangt van de technische kwaliteit van die output maar 

ook van de toepasbaarheid en acceptatie bij (interne) klanten. Hij/zij is in staat de brugfunctie tussen 

vraag en aanbod in het ziekenhuis conceptueel te ontwikkelen in de vorm van planningsconcepten, 

deze te operationaliseren en te borgen. Hij/zij is snel thuis in (cijfermatige) complexe vraagstukken 

en is in staat deze te ontrafelen en op te lossen binnen de context van het ziekenhuis. Hij/ zij neemt 

daarin de relevante omgeving steeds mee. Hij/zij verstaat de kunst van ingewikkeld 

stakeholdermanagement en is thuis in de veranderkundige aspecten van het succesvol 

implementeren van procesvernieuwingen. 

Onze kandidaat is communicatief sterk op alle niveaus binnen de ziekenhuisorganisatie en heeft een 

hoog analytisch vermogen.  
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Een succesvolle manager patiëntenlogistiek  

Een succesvolle manager patiëntenlogistiek heeft een technisch bedrijfskundige en logistieke 

achtergrond, werkt pragmatisch, oplossingsgericht en is innovatie-gedreven. Hij/zij participeert 

actief op het gebied van patiëntenlogistiek, is enthousiast en standvastig op de inhoud en coöperatief 

in de relaties. Hij/zij straalt plezier in het werk uit, is een verbinder en belichaamt de brug tussen 

vraag en aanbod  van resources in het ziekenhuis. Hij/zij laat op een natuurlijke manier 

voorbeeldgedrag zien. Hij/zij weet daarnaast de kloof te slechten tussen de taal van de 

planningstechniek en de taal van de werkvloer. Dat maakt hem/haar toegankelijk voor alle niveaus 

in de organisatie. 

 

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 verloopt is een belangrijke succesfactor.  

 

Overzicht competenties 

De manager patiëntenlogistiek  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. 

 Heeft ervaring met ontwerp en aansturing van logistieke processen, liefst in een ziekenhuis. 

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

patiënt, 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 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 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 de voor deze 

functie relevante competenties. Het profiel van de manager patiëntenlogistiek en de 

functiebeschrijving vormen één geheel. 

 

https://www.sjgweert.nl/


                                                         
 

6 

 

 

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 manager patiëntenlogistiek   
 

Doelstelling van de functie: 

De manager patiëntenlogistiek geeft vorm en inhoud aan het integraal capaciteitsmanagement rond 

de zorgprocessen in het ziekenhuis. Het doel is een betere afstemming van zorgvraag, organisatie 

van zorgprocessen en de inzet van zorgprofessionals. Dit levert winst op zowel financieel als overzicht 

en rust in het zorglogistiek proces. De manager patiëntenlogistiek is verantwoordelijk voor het 

functioneren van de eenheid en realiseert deze verantwoordelijkheid middels het leidinggeven aan 

de eenheid en het ontwikkelen en toepasbaar maken van planningsconcepten alsmede van  tactisch 

en strategisch beleid op dit terrein, binnen de strategische kaders en visie op patiëntenzorg en 

dienstverlening van de organisatie en binnen het door de Raad van Bestuur gegeven mandaat.  

De manager patiëntenlogistiek werkt hierbij samen met andere units binnen de organisatie of met 

derden en is daarmee medeverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie als geheel. 

Vertegenwoordigt de instelling bij in- en externe overlegsituaties en onderhandelingen. 

 

Leiding geven/leiding ontvangen: De manager patiëntenlogistiek ontvangt leiding van de Raad 

van Bestuur en geeft direct leiding aan de teamleiders binnen de afdeling en indirect aan de 

medewerkers van de afdeling patiëntenlogistiek.  

 

Plaats in de organisatie:  

Binnen de organisatie worden de zorgactiviteiten geclusterd in capaciteitsgebieden. Binnen die 

capaciteitsgebieden wordt de zorg vormgegeven in geïntegreerde zorgpaden van diagnostiek, 

behandeling en verpleging en wordt stapsgewijs toegewerkt naar een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de totale zorginhoud en bedrijfsvoering. Om de beste resultaten te 

behalen op het terrein van kwaliteit, patiënt tevredenheid en efficiency in het proces wordt de 

verantwoordelijkheid voor een optimale planning van activiteiten  en resources neergelegd in één 

stafunit patiëntenlogistiek.  

 

De verschillende capaciteitsgebieden worden op basis van duaal management aangestuurd door een 

clustermanager en de patient flow managers. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen 

van de afgesproken resultaten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid én financiën.  

De manager patiënten logistiek is functioneel verantwoordelijk voor de integrale capaciteitsplanning 

van zorgprocessen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.sjgweert.nl/


                                                         
 

8 

 

 

Hoofdtaken en activiteiten:  

1. Geeft leiding: 

 stuurt, coördineert, stimuleert, coacht en motiveert medewerkers;  

 zorgt voor de kwaliteitsontwikkeling van medewerkers;  

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

 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 de eenheid; 

 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; 

 past het HRM-beleid toe; 

 zorgt voor een effectieve communicatie- en overlegstructuur. 

 
2. Organiseert: 

 organiseert de unit patiëntenlogistiek en toetst interne beleids- en beheersprocessen; 

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

 coördineert de werkplanning, prioriteitenstelling, werkverdeling en efficiënte procesgang binnen 

de eenheid; 

 coördineert en stemt af de activiteiten binnen de eenheid en tussen de eigen eenheid en relevante 

andere eenheden binnen de organisatie; 

 organiseert en bewaakt de samenwerking tussen medewerkers van de eenheid en interne en 

externe stakeholders waaronder clustermanagers en medisch specialisten; 

 beheert het toegekende personele en materiële budget; verricht voorbereidende werkzaamheden 

voor de begroting.  

 

3. Het taakgebied planningsconcepten: 

 ontwikkelt, in samenwerking met management en medische staf, integrale zorglogistieke 

concepten, waarmee op basis van operational excellence en in samenwerking met 

clustermanagers,  patient flow managers, stafdiensten en andere relevante stakeholders, 

efficiënte zorgprocessen kunnen worden geleverd, onder meer door het optimaliseren van 

bedden- OK- en polikliniekgebruik, de planning van personeelsinzet en het ontwikkelen van 

managementinformatie. 

 

 
4. Het taakgebied capaciteitsmanagement: 

 advisering ten behoeve van de benutting van capaciteiten binnen afdelingen in het ziekenhuis; 

 begeleiden van teamleiders en teammanagers in capaciteitsmanagement; 

 het analyseren van knelpunten met betrekking tot de capaciteitsbezetting; 
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 advisering met betrekking tot specifieke ziekenhuisbrede vraagstukken waarbij 

capaciteitsmanagement een rol speelt; 

 het maken van analyses maken en rapportages met betrekking tot capaciteitsgebruik; 

 uitvoeren van berekeningen ten behoeve van de capaciteitsbehoeftebepaling op basis van de 

patiëntvraag; 

 adviseren bij het opstellen van en het toetsen van een capaciteits- en formatiejaarplan voor 

poliklinieken en vakgroepen; 

 verstrekken van (on)gevraagde adviezen ter optimalisatie van het capaciteitsmanagement binnen 

de organisatie. 

 
5. Het taakgebied innovatie: 

 ontwikkelen en implementeren van innovatief ziekenhuisbeleid op het gebied van zorglogistiek, 

waarmee bijgedragen wordt aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering van het ziekenhuis;  

 uitvoering van projecten gericht op procesoptimalisatie. 

 
6. 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. 

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

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

 

Verantwoordelijkheid 

Is  functioneel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zorglogistieke concepten en het beleid met 

betrekking tot capaciteitsmanagement. 

 
Kennis 

Academisch denk- en werkniveau, aangevuld met opleidingen op terrein logistieke processen en 

procesorganisatie. Door opleiding en/of aantoonbare ervaring verworven bedrijfskundige inzichten.  

Projectervaring in de (ziekenhuis)zorg is een pre. Bijhouden van ontwikkelingen inzake de 

gezondheidszorg en het bedrijfskundig vakgebied.  

 

Zelfstandigheid 

De werkzaamheden worden binnen de overeengekomen verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

naar eigen inzicht verricht.  

 

 

Heeft integrale kijk op zich voordoende situaties en overziet consequenties van beslissingen op de 

lange termijn. 

 

Sociale vaardigheden 
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Eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden ten aanzien van de uit de functie voortvloeiende in- 

en externe contacten (procesmatig/beleidsmatig).   

Weet medewerkers in persoonlijke werkaspecten te sturen, stimuleren, coachen en motiveren. Lost 

conflictsituaties tactvol op, is besluitvaardig en 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 materiële en immateriële schade. 

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

activiteiten binnen de eenheid .  

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

de mening van de Raad van Bestuur, overige leidinggevenden en medewerkers beïnvloed kan 

worden. 

 

Uitdrukkingsvaardigheden 

Eisen worden gesteld aan de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid met betrekking tot het voeren van 

multidisciplinaire besprekingen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het schrijven van 

beleidsstukken etc.. 

 

Bewegingsvaardigheid 

Geen speciale eisen gesteld. 

 

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 

Doorzettingsvermogen, integriteit en gevoel voor systematiek zijn vereist. 

 

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 manager 

patiëntenlogistiek 

 

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 beeldende 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 probleemanalyse 

• maakt duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken; 

• gebruikt verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken en relevante informatie te 

verzamelen; 

• vraagt door in geval van onvoldoende informatie; 

• maakt onderscheid tussen informatie over feiten en informatie over interpretatie of veronderstellingen. 

 

Competentie plannen en organiseren 

• bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten; 

• formuleert concrete en meetbare doelstellingen voor zichzelf en voor anderen; 

• schept randvoorwaarden om zaken ordelijk en efficiënt af te werken; 

• werkt een realistisch tijdpad uit en benoemt daarin benodigde resources; 

• treft in een verwarde situatie organisatorische maatregelen om orde op zaken te stellen; 

• past zo nodig plannen aan maar houdt daarbij de oorspronkelijke doelen voor ogen. 

 

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. 

https://www.sjgweert.nl/


                                                         
 

12 

 

 

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; 

• 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. 

 

Competentie samenwerken  

• een actieve bijdrage leveren 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; 

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

• creëert een veilige leeromgeving;  

• 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; 

• 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. 
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Bijlage 3  Planning 

 

 Wat: Wie: Week: 

F
A
S
E
 2

 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

n.t.b. 

 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

n.t.b. 

 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

n.t.b. 

 

ACT Potentieel benoembare kandidaten 

(max. 2) 

 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie met 

max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore 

 

n.t.b. 

 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid van 

kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat  

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 

 Selectiecommissie 

n.t.b. 

F
A
S
E
 4

 

Arbeidsvoorwaardengesprek   Raad van Bestuur 

 Hoofd P&O 

 Kandidaat 

n.t.b. 

Communicatie benoemde kandidaten   Nader te bepalen n.t.b. 

Benoeming   Nader te bepalen n.t.b. 

Aanstelling   Bestuurder n.t.b. 
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