
 
 

 

Manager OK organisatie  

Ervaren, ambitieuze en mensgerichte manager voor de complete OK organisatie. 

Met sterk verbindende kwaliteiten en aantoonbare organisatie- en 

cultuur veranderervaring in een complexe (ziekenhuis)omgeving. 

Op weg naar de realisatie van een hybride OK en nieuwbouw op twee OK locaties in een 

professioneel geleide OK organisatie. 

 

Noordwest Ziekenhuisgroep  

Noordwest Ziekenhuisgroep is een ambitieus algemeen topklinisch ziekenhuis met poliklinieken en 

klinieken in Alkmaar en Den Helder en poliklinieken op de locaties Heerhugowaard, Schagen, Limmen 

en Texel. Het ziekenhuis biedt zowel basiszorg op maat en dichtbij huis, als complexe en meer 

risicovolle zorg. Oftewel: “Dichtbij als het kan; verder weg als het moet”. Met dit innovatieve multi-

locatiemodel wil Noordwest Ziekenhuisgroep de bereikbaarheid van de zorg verbeteren en een impuls 

geven aan de patiënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en doelmatigheid van de zorg. Het 

ziekenhuis is ontstaan uit een fusie tussen het voormalige Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini 

Ziekenhuis. Met deze fusie is één van de grootste ziekenhuisorganisaties in Nederland ontstaan met 

700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo’n 325 medisch specialisten. De omzet bedraagt circa  

€ 470 mio. (jaarverslag 2017). Noordwest Ziekenhuisgroep richt zich primair op de regio Noord-

Holland Noord, een verzorgingsgebied met ruim 600.000 inwoners.  

 

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft als ambitie samen met professionals in de eerste en derde lijn 

verder te werken aan ketenzorg voor (chronische) patiënten en geboortezorg. Dit houdt in méér 

multidisciplinair en integraal samenwerken op thema’s binnen de zorgverlening. Zowel intern, maar 

dus ook extern met andere zorgprofessionals in de regio, andere zorginstellingen en verzekeraars. 

Het streven is om de zorg zo te organiseren dat de inwoners van het verzorgingsgebied voor de 

meeste vormen van diagnostiek en therapie de regio niet uit hoeven. 

 

Noordwest Ziekenhuisgroep wordt aangestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Sinds 1 

januari 2015 heeft het ziekenhuis een medisch-specialistisch bedrijf; Medisch Specialisten Noord 

West (MSNW). Het MSNW wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur en heeft daarnaast een 

Raad van Advies. Vier leden van de Raad van Advies zijn ook lid van het Stafbestuur van Noordwest 

en zorgen zo voor afstemming van het strategisch, medisch en kwaliteitsbeleid met de Raad van 

Bestuur en met de medisch specialisten in dienstverband. 

 

 

 



 
 

Topklinische zorg in Noordwest-Nederland  

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Patiënten komen naar 

Noordwest voor onder andere dotterbehandelingen, de behandeling van hoofd-halskanker, 

radiotherapie, IVF, traumatologie en voor neurochirurgische ingrepen. De afdeling Nucleaire 

geneeskunde beschikt over een cyclotron waarmee materiaal kan worden gemaakt voor nucleair 

onderzoek. Hiermee kunnen complexe diagnoses worden gesteld en kunnen bijbehorende 

behandelingen worden uitgevoerd. Binnen het brede zorgaanbod heeft Noordwest Ziekenhuisgroep 

als specifieke speerpunten benoemd: Oncologie, Hart-vaat, Bewegen en Acute (geboorte-)zorg. 

Noordwest Ziekenhuisgroep is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische 

Opleidingsziekenhuizen (STZ) en neemt deel aan het landelijke visitatieprogramma van de STZ. Er 

zijn opleidingsplaatsen voor vrijwel alle medisch specialismen en er vindt veel wetenschappelijk 

onderzoek plaats. Jaarlijks worden ruim 150 arts-assistenten en 100 verpleegkundigen opgeleid en 

wordt aan zo'n 500 coassistenten een stageplek geboden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met 

Amsterdam UMC, regionale onderwijsinstellingen, collega-zorginstellingen en zorgverzekeraars. 

Volgens Elsevier behoort Noordwest Ziekenhuisgroep de laatste jaren tot een van de beste 

ziekenhuizen van Nederland. 

  

Missie en visie 

Patiënten voelen zich welkom bij Noordwest en kunnen rekenen op hoogwaardige diagnostiek, behandeling en 

verzorging. Noordwest draagt bij aan preventie en stelt de patiënt in staat zelf regie te blijven voeren. De 

professionals bij Noordwest zijn betrokken bij hun vak en werken samen aan het beste behandelplan. Als het 

kan wordt de zorg dichtbij geleverd, als het moet iets verder weg. Samen met de patiënt en met partners: de 

huisartsen, wijkverpleging en mantelzorgers. De menselijke benadering, waarbij de patiënt als “mens” wordt 

gezien leidt uiteindelijk tot een groter welbevinden, patiënten voelen zich serieus genomen en er is wederzijds 

respect. 

 

 

Een organisatie in verandering  

De afgelopen jaren heeft Noordwest Ziekenhuisgroep onder de noemer ‘Noordwest op orde’ een 

belangrijke verbeterslag gemaakt. Zo zijn in het primaire proces belangrijke stappen gezet met 

zorgpaden, het verbeteren van de patiënten logistiek en zijn veel afdelingen gestart met “Lean”.  Ten 

aanzien van de huisvesting zijn plannen voorbereid om de locaties Den Helder en Alkmaar te 

vernieuwbouwen en er is gekozen voor de implementatie van duaal leiderschap ten aanzien van de 

primaire zorg.  

 

Geschetste ontwikkelingen en ambities betekenen dat Noordwest Ziekenhuisgroep de komende 

jaren aandacht zal besteden aan: 

 intensivering van de samenwerking tussen de medische vakgroepen en afdelingen van de beide 

hoofdlocaties; 

 versterking van de samenwerking met huisartsen en andere partners in de zorgketen; 

 



 
 

 verdere zorgvernieuwing met een focus op passende (zinnige) zorg en het meer thematisch 

inrichten van de zorgverlening; 

 zorginformatisering / doorontwikkeling van HiX (Chipsoft). 

 

Het OK complex 

Het OK complex is verdeeld over Alkmaar en Den Helder en bestaat uit de afdelingen pijncentrum, 

opnameplein, anesthesie, recovery en chirurgie. Locatie Alkmaar heeft 17 OK’s; Den Helder heeft er 

vijf. Binnen het OK complex werken circa 340 hoog opgeleide en bevlogen medewerkers (280 fte). 

De totale eenheid bestaat uit twee medisch managers, 25 anesthesiologen, zeven unithoofden (en 

twee vacatures), drie programmaleiders, twee beleidsmedewerkers kwaliteit en circa 275 andere 

professionals. Per jaar vinden er circa 28.000 operaties plaats, variërend van laag tot hoog 

complex. Het OK complex wordt aangestuurd door een Manager OK organisatie in duaal leiderschap 

met twee medisch managers die gezamenlijk direct verantwoording afleggen aan de Raad van 

Bestuur. 

Het OK complex – en met name de locatie Alkmaar - heeft de afgelopen jaren als gevolg van 

bezuinigingen, discontinuïteit van management en diverse wijzigingen in de structuur een turbulente 

periode achter de rug.  Dit vergde veel van de flexibiliteit en veerkracht van de medewerkers en 

veroorzaakte druk op de onderlinge en noodzakelijke verbindingen tussen management en 

werkvloer, tussen locaties, vakgroepen als ook tussen medewerkers.  

Onder leiding van de nieuw aan te stellen Manager OK organisatie staat de eenheid voor de opdracht 

een cultuurverandering te implementeren gericht op samenwerking en teamwork, transparante en 

eenduidige communicatie, heldere besluitvorming en een duidelijke koers voor de toekomst. Oftewel: 

de juiste balans vinden tussen sturing en meer eigenaarschap. Hieraan dient onder meer te worden 

gewerkt door het inrichten van een passende overleg- en communicatiestructuur, 

verantwoordelijkheden lager in de organisatie, empowerment van medewerkers en een meer externe 

in plaats van naar binnen gerichte blik. De realisatie van deze ingrijpende cultuurverandering vergt 

leiderschap dat zich kenmerkt door openlijk vertrouwen in en ruimte voor professionals en samen 

met hen bouwen aan één toekomst. Het gaat om leiderschap dat is geënt op het inzetten van 

positieve energie en de focus leggen op wat wél kan, met tijd en ruimte voor (zelf)reflectie, voor 

kwetsbaarheid en voor het stimuleren, faciliteren en uitdagen van de alom aanwezige talenten.  

 

Daarnaast spelen er enkele specifieke projecten de komende periode, waar onder: 

 vernieuwbouw van de operatiekamers in Alkmaar en Den Helder; 

 realisatie van een hybride OK in Alkmaar (al in gang gezet); 

 realisatie van een klein OK-complex op een derde locatie (Oosterwal); 

 verbeteringen in het rooster; 

 het behalen van de NIAZ-audit in 2020. 

 



 
 

Functie 

Voor de functie Manager OK organisatie zoeken wij een manager met een afgeronde academische 

opleiding (b.v. bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen) of een afgeronde relevante HBO 

opleiding aangevuld met relevante leiderschapsopleidingen. De kandidaat heeft degelijke 

managementervaring opgedaan bij voorkeur in een ziekenhuisomgeving en beschikt over uitgebreide 

kennis van bedrijfskundige aspecten als logistiek, financiën, personeelsmanagement en 

kwaliteitszorg. Ruime ervaring in het samenwerken met en leidinggeven aan zorgprofessionals 

binnen een complexe eenheid is een must, evenals aantoonbare (cultuur) veranderervaring. 

Daarnaast is het voor het succesvol uitoefenen van deze functie van belang dat de beoogde kandidaat 

beschikt over natuurlijk gezag (oftewel een niet al te groot ego) en een positieve houding, 

besluitvaardig is en oprecht geïnteresseerd in wat mensen beweegt. Een verbindende en creatieve 

vernieuwer, die kansen en mogelijkheden signaleert en koersvast is. Ervaring met ‘vernieuwbouw’ is 

een pré. 

 

Competenties en persoonlijke eigenschappen 

 een plezierig en integer mens en leider die vanuit oprechte interesse in mensen en wat hen 

beweegt, hen weet te motiveren om het beste uit zichzelf te halen; 

 met natuurlijk gezag en dus een niet al te groot ego; maakt 360 graden om zich heen 

verbinding; 

 besluitvaardig en functioneert aantoonbaar en optimaal in een complex krachtenveld; 

 positief kritisch met een goed gevoel voor de verschillende belangen en sentimenten binnen het 

ziekenhuis; 

 weet het concept van eigen verantwoordelijkheid bij professionals en dienend leiderschap te 

vertalen naar de OK en streeft ernaar om een prettige werkomgeving te creëren voor iedereen 

die deel uitmaakt van de OK organisatie; 

 een vernieuwer die kansen en mogelijkheden signaleert en aanvaardbare risico’s durft te 

nemen; 

 ambitieus en ondernemend met als doel het leveren van uitmuntende zorg voor de patiënt. 

Streeft naar het evenaren van best practices; 

 neemt zijn/haar verantwoordelijkheid voor het hele palet van de bedrijfsvoering van de OK, 

waaronder (patiënten)logistiek, beleid, financiën, opleiding en het leidinggeven aan de 

medewerkers en doet dit in een open, nauwe en constructieve samenwerking met het team van 

unithoofden en de twee medisch managers die de directe verbinding zijn naar de medisch 

specialisten.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

De functie wordt gewaardeerd in FWG 80 conform de CAO Ziekenhuizen met een goed 

arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een eindejaarsuitkering en een ruim opleidingsbudget. Een 

assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure. Het betreft een fulltime functie. 

 

Voor informatie en solliciteren 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met drs. Barbara Wijsen (consultant) 

van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700 of 06 – 15 29 55 61.  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 tot 23 februari 2019 sturen naar mail@crowngillmore.nl 

t.a.v. Barbara Wijsen. 
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Bijlage 1 Organogram OK organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bijlage 2 Organogram Noordwest Ziekenhuisgroep 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bijlage 3 – Planning activiteiten Manager OK organisatie  

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

FA
SE

 1
 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

Opties: 

19.02.2019 (middag) 

20.02.2019 

22.02.2019 (ochtend)  

Vanaf week 8 

FA
SE

 2
 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) 

(longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

06.03.2019 

15.15 – 16.45 uur 

Week 10 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 

potentieel geschikte kandidaten. 

(shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten 

vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

20 maart 2019 

12.30 – 17.30 uur 

Alkmaar 

Week 12 

 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie 

met max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore 

27 of 28 maart 

15.00 – 19.00 uur 

Alkmaar 

 

Week 13 

 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid 

van kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 Keuze selectiecommissie voor 1 

kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 

27 of 28 maart 

15.00 – 19.00 uur 

Alkmaar 

Week 13 

 

Assessment (via GITP)  Kandidaat 

 Assessor 

 n.t.b 
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Arbeidsvoorwaardengesprek  HR  

 Kandidaat 

 n.t.b. 

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

Benoeming   Nader te bepalen  n.t.b. 

Aanstelling   Bestuurder  n.t.b. 

 


