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Bedrijfskundig Manager RVE Mobiliteit & Bewegen  

 (met parttime mogelijkheid ca. 3 dagen per week – een fulltime dienstverband (1,11%)  

met aanvullende (ziekenhuis brede) verantwoordelijkheden behoort tot de mogelijkheden) 

      &               

Bedrijfskundig Manager RVE Hart Longen Vaat & Interventie  

(fulltime dienstverband – 1,11%) 

 

 

Zuyderland Medisch Centrum (ZMC) is ontstaan uit de fusie op 1 januari 2015 tussen Orbis 

Medisch en Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum. Zuyderland Medisch Centrum is onderdeel van 

het Zuyderland-concern. Het concern bestaat uit één ziekenhuis, gevestigd op vijf locaties, acht 

zorgcentra met een aantal buitenlocaties, twee hospices, (geriatrische) revalidatiezorg, geestelijke 

gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg én huishoudelijke hulp.  

 

Met in totaal ca. 400 medisch specialisten en ca. 

9500 medewerkers is Zuyderland een van de 

grootste werkgevers in de regio.  De omzet 

bedraagt ca.  € 750 mio. Als topklinisch (STZ) 

ziekenhuis levert ZMC naast basiszorg  excellente 

topzorg. Als ziekenhuis onderscheidt ZMC zich op 

het gebied van patiëntgericht wetenschappelijk 

onderzoek, topklinische zorg & opleiding. De 

driehoofdige Raad van Bestuur is als collectief 

verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de 

organisatie. Ieder van hen heeft een eigen 

aandachtsgebied. 

 

 

                                         

 

 

 

Ontwikkeling en strategie 

Inmiddels is de fusie al weer drie jaar een feit. De twee ziekenhuizen zijn geïntegreerd, de zorg is over 

de twee locaties Heerlen en Sittard opnieuw ingericht. De ondersteunende staf is volledig geïntegreerd 

en vrijwel alle vakgroepen binnen de medische staf zijn gefuseerd. Voor de besturing van de Cure 

organisatie is gekozen voor een RVE model (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) met duale 

aansturing (Bedrijfskundig Manager en een Medisch Manager) met integrale verantwoordelijkheid. Na 

Alle locaties van Zuyderland        

Raad van Bestuur        
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een recente aanpassing in de structuur worden nu zes Zorg RVE’s en drie Capaciteiten RVE’s 

onderscheiden. Ondersteuning van de RVE’s vindt centraal op basis van accountmanagement plaats 

vanuit  de stafdiensten (zie Organogram, bijlage I).  

 

2017 is in meerdere opzichten een bewogen jaar geweest. Heel specifiek is men gericht geweest op het 

behouden van een goede balans tussen het leveren van excellente zorg enerzijds en het realiseren van 

een positieve ombuiging naar een sterk financieel verbeterd resultaat anderzijds. Mede door een aantal 

interventies is dit gerealiseerd.  

 

In 2018 is de ontwikkeling naar een volgende stap in gang gezet en is de strategie herijkt. Belangrijke 

aanleiding en uitgangspunt voor deze herijking is de veranderende, huidige context van de zorg met 

zijn vele uitdagingen. Daarin is evident dat de vraag naar kwalitatief hoogwaardige en gespecialiseerde 

zorg toeneemt en patiënten hogere eisen stellen aan zorgaanbieders (transparantie en meebeslissen). 

Zorg verplaatst zich meer naar buiten de muren van het ziekenhuis en concentratie en specialisatie 

zetten door. De druk op de betaalbaarheid van de zorg neemt toe en voor de ZMC regio is specifiek 

sprake van een bovengemiddelde grote en groeiende zorgvraag. Last but not least vormen de 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het (ver)binden van medewerkers en een kwetsbare 

financieel situatie belangrijke aanvullende uitdagingen.  

 

In de context van een duurzame strategie voor de komende jaren (tot ca. 2025) aansluitend bij en 

anticiperend op externe ontwikkelingen, is het thema en streven:  

“De beste zorg, zo mogelijk thuis”. Hierin levert ZMC de best mogelijke medische 

specialistische basis- en complexe zorg, op de beste plaats van de patiënt. Dat is in vele gevallen thuis 

of dicht bij de thuissituatie. Voor de cure wordt vanuit het belang van optimale en ‘lijnloze' ketenzorg 

nadrukkelijk verbinding gelegd met de care binnen het eigen concern, vanzelfsprekend zijn er buiten de 

eigen organisatie meerdere relevante samenwerkingspartners in de keten. 

 

De gevolgen van de keuzes die worden gemaakt vanuit deze herijking van de strategie zullen een groot 

beroep doen op het (flexibele) vermogen van het concern en vooral ook van de medewerkers om te 

transformeren (inrichting en cultuur), nieuwe technologieën toe te passen en te bouwen aan de 

noodzakelijke nieuwe organisatievormen in de zorg, zo mogelijk in de governance van de organisatie. 

Dit vraagt om leiderschap dat past bij deze veranderende ontwikkelingen. 

 

Passend, veranderend leiderschap 

Om de gewenste veranderingen, resultaten, ook in gedrag te kunnen bereiken is het nodig dat het 

management intensief met elkaar samenwerkt, elkaar stimuleert en ondersteunt, ook op RVE 

overstijgende en ziekenhuis brede verander– en cultuur projecten. Vanuit leiderschap moeten 

medewerkers gestimuleerd,  gemotiveerd èn gefaciliteerd worden om initiatieven te nemen, 

eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan alleen als het management daarin 

het passende, goede voorbeeld geeft en heldere kaders schept, ruimte en vertrouwen geeft. Momenteel 

wordt invulling gegeven aan de uitwerking en begeleiding van het nieuwe leiderschap voor Zuyderland.  



 

3  

  

  

RVE Mobiliteit & Bewegen  

Binnen de RVE Mobiliteit & Bewegen (omzet € 100 mio) werken 372 medewerkers / 273,42 fte en ca. 

50 medisch specialisten, verdeeld over de afdelingen:  

 Pijnbestrijding; 

 Neurologie; 

 Neurochirurgie; 

 Orthopedie; 

 Plastische chirurgie; 

 Revalidatie; 

 Paramedische Diensten. 

Alle afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd. Vanaf de fusie in 2015 tot november 2018 

is de RVE Mobiliteit & Bewegen, naast een Medisch Manager geleid door een Bedrijfskundig Manager. 

Deze is als gevolg van een bestuurlijke rol in een ander ziekenhuis vertrokken. Per 1 januari 2018 is 

mevrouw dr. Kim Hurkens (foto) aangetreden als Medisch Manager, naast haar rol als internist.  

 

Zoals in de subtitel bij de functienaam beschreven bestaat de mogelijkheid deze positie parttime in te 

vullen. Bij een fulltime dienstverband vindt uitbreiding plaats vanuit aanvullende ziekenhuis brede 

verantwoordelijkheden en projecten.  

 

RVE Hart / Longen / Vaat & Interventie 

Binnen de RVE Hart / Longen / Vaat  & Interventie (omzet € 155 mio) werken 386 medewerkers / 295 

fte en ca. 75 medisch specialisten, verdeeld over de afdelingen:  

 Cardiologie; 

 

 Vaatchirurgie; 

 Longgeneeskunde; 

 Interne geneeskunde; 

 Dialyse; 

 Klinische geriatrie 

 Palliatieve zorg 

 Reumatologie 

Alle afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd. Vanaf de fusie in 2015 is mevrouw  

drs. Natalia Bouwman (foto) als Medisch Manager verbonden aan de RVE Hart / Longen / Vaat & 

Interventie en werkt zij vanaf 2009 bij Zuyderland MC als neuroloog. De bedrijfskundige vacature is 

ontstaan als gevolg van een interne verschuiving. 

 

Voor beide RVE’s geldt dat naast de ziekenhuis brede ingezette veranderingen op het gebied van beleid 

en strategie: leiderschap, cultuur, (door)ontwikkeling en inrichting van patiëntgerichte centra en lijnloze 

ketenzorg en bijbehorende processen; de speerpunten voor het komende jaar zijn beschreven in een 

jaarplan dat beschikbaar wordt gesteld in een volgende fase van de procedure. Ook het welzijn van 

medewerkers heeft de hoogste prioriteit. 
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Functie informatie 

De RVE Manager is samen met de Medisch Manager verantwoordelijk voor het functioneren van de RVE. 

Binnen deze duale managementstructuur bepalen RVE Manager en Medisch Manager gezamenlijk het 

beleid, nemen zij gezamenlijk beslissingen en dragen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de 

resultaten van de onder hen ressorterende RVE. Samen met de Medisch Manager is de RVE Manager 

ook eerste aanspreekpunt voor de vakgroepen in de RVE en de daaraan verbonden portefeuillehouder 

van het MSB. 

 

Zij realiseren dit middels het leidinggeven aan en ontwikkelen en realiseren van tactisch en strategisch 

beleid voor de RVE, binnen de strategische kaders en visie op patiëntenzorg en dienstverlening van de 

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

 

Het management van iedere RVE is, binnen de door de RvB gestelde kaders integraal verantwoordelijk 

voor het behalen van de afgesproken resultaten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, financiën en 

medewerkerstevredenheid. Ze werken hierbij samen met andere RVE’s en afdelingen binnen de 

organisatie of met derden en zijn daarmee ook medeverantwoordelijk voor het resultaat van de 

organisatie als geheel. Zij vertegenwoordigen de instelling en de RVE bij de in- en externe 

overlegsituaties en onderhandelingen. 

 

De belangrijkste taken van de RVE-Manager zijn: 

 Verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de inrichting van de RVE en de daarbinnen 

ressorterende patiëntgerichte centra in samenhang en afstemming met de andere RVE’s. Stelt hiertoe 

de benodigde (meer) ja(a)renplannen op onder meer met betrekking tot zorgkwaliteit, 

patiëntveiligheid, financiën en medewerker tevredenheid.  

 Sturing geven aan de RVE en verantwoordelijk zijn voor een optimale zorgkwaliteit en voor een 

effectieve en efficiënte bedrijfsvoering waarin de RVE doelen kunnen worden gerealiseerd.  

 Initiëren en leidinggeven aan veranderingsprocessen binnen de RVE.  

 Geven van leiding aan de RVE gericht op het realiseren van een visie en ambitie voor de toekomst, 

de professionele beroepsuitoefening, de (cultuur)integratie, de professionele samenwerking en het 

continue verbeteren in lijn met de resultaatafspraken en organisatiedoelstelling. 

 Het creëren van een open en veilige cultuur waar medisch specialisten en medewerkers elkaar 

aanspreken en kritisch naar elkaar durven zijn, trots zijn op de organisatie en gestimuleerd worden 

tot persoonlijke ontplooiing en vakinhoudelijke vernieuwing.  

 Het uitdragen van clinical leadership en versterken van de verantwoordelijkheid en effectiviteit van 

professionals en het geven van persoonlijke en organisatorische steun aan evidence based practise.  

 Anticiperen op tendensen en ontwikkelingen in de zorgmarkt en dit vertalen in uitvoerbaar beleid.  

Last but not least: 

 Je bent lid van het managementteam. Dit impliceert dat er van je wordt verwacht dat je naast je 

directe verantwoordelijkheid voor je RVE begrijpt én je er naar gedraagt, dat je onderdeel uitmaakt 

van het grote geheel van Zuyderland. Van jou en je collegae in het managementteam wordt verwacht 

dat je boven je eigen RVE kunt uitstijgen en in gezamenlijkheid, samenwerking en samenhang 
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initiatieven neemt en een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de strategie van 

Zuyderland.  

 

Wie ben jij? 

 Je hebt een academisch werk- en denkniveau. 

 Een coachende en faciliterende stijl van leidinggeven past jou, je bent daarnaast een peoplemanager. 

 Je bent duidelijk en afspraak = afspraak bij jou. 

 Je bent een verbinder, zowel binnen als buiten de RVE. 

 Je bent ontwikkelingsgericht en in staat om samen met anderen veranderingen door te voeren. 

 Je bent in staat om op alle niveaus te communiceren en te enthousiasmeren. 

 Je bent een prettige persoonlijkheid met humor die vertrouwen weet te wekken.  

 Je staat stevig in je schoenen en gaat discussies niet uit de weg.  

 Je bent ondernemend en resultaatgericht. 

 Je bent bedreven in bedrijfsvoering met kennis van bedrijfs(voerings)processen. 

 Je beschikt over actuele kennis van de ontwikkelingen in de zorgmarkt.  

 

Het aanbod  

• De benoeming in de functie is vooralsnog tot 01.07.2020 i.v.m. mogelijke aanpassing in de 

Governance, echter een dienstverband voor onbepaalde duur behoort tot de mogelijkheden. 

• Indien de voorkeur uitgaat naar een fulltime dienstverband is een arbeidsduur van 40 uur per week 

bespreekbaar en zal in overleg worden bepaald welke aanvullende verantwoordelijkheden worden 

toegevoegd. 

• De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen. In verband met de aard en zwaarte van de 

functie is er een passend pakket van aanvullende arbeidsvoorwaarden beschikbaar.  

• De salariëring is conform FWG 80 CAO Ziekenhuizen (36 uur), plus 1,11% en wordt beoordeeld in 

relatie tot opleiding en werkervaring.  

 

Solliciteren en procedure  

Indien je na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde 

eisen en verwachtingen, kunt je jouw CV en motivatie vóór 17 februari 2019 mailen naar Crown 

Gillmore BV ter attentie van Marlous van den Hoven, marlous.vandenhoven@crowngillmore.nl. Voor 

meer (inhoudelijke) informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met Marlous van den Hoven 

via telefoonnummer 033 – 28 58 700. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Het invullen 

van een vragenlijst op basis van het instrument Management Drives kan tevens deel uitmaken van de 

procedure.   
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Bijlage 1: Organogram           

     



 

7  

  

  

  

Bijlage 2 

FUNCTIEBESCHRIJVING  : RVE-Manager / Medisch Manager  

Functiefamilie   : Management en staf algemeen 

Functiecode                  : G412.01 

Datum vaststelling  : 01-05-2014 

FWG indeling   : JJJJ EAGGC = FWG 80 (dcccx/xcxx)  
 

Deze functiebeschrijving geldt voor: 
G412.01                               RVE-Manager / Medisch Manager 
G412.01a                             Medisch Manager 
G412.01b                             RVE-Manager 
 

 

A PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Situatieschets 

Binnen de organisatie worden de zorgactiviteiten geclusterd in patiëntgerichte centra. Binnen die centra 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, veiligheid en financiën wordt integrale 

verantwoordelijkheid voor één of meerdere patiëntgerichte centra neergelegd in één organisatorische eenheid, de 

Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE). Het management van iedere RVE is, binnen de door de Raad van 

Bestuur gestelde kaders, integraal verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten met 

betrekking tot kwaliteit, veiligheid én financiën.  

 

De Zorg RVE’s, inclusief de daaronder ressorterende patiëntgerichte centra, worden op basis van duaal 

management aangestuurd door een Zorg RVE-Manager en een Medisch Manager. Zij zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid én 

financiën. Deze verantwoordelijkheid behelst onder meer het hanteren van een eigen markt- en marketing-

strategie (binnen de afgesproken ziekenhuiskaders op dit terrein), inclusief het doen van voorstellen ten behoeve 

van de onderhandelingen met zorgverzekeraars en het opstellen van product- en processpecificaties.   

De Capaciteit RVE’s worden op basis van duaal management aangestuurd door een Capaciteit RVE-Manager en 

een Medisch Manager. Zij zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de resultaten van hun Capaciteit op het 

gebied van kwaliteit, veiligheid en financiën. Deze verantwoordelijkheid behelst een optimale dienstverlening aan 

de Zorg RVE’s en aan derden (bijvoorbeeld aan de eerste lijn).  

 

Zorg RVE’s met poortspecialismen “kopen”, om hun zorg te kunnen leveren, capaciteit “in” bij de Capaciteit RVE’s 

met afspraken over volume, prijs en kwaliteit, tenzij daarvan om redenen van efficiency en bundeling van kennis 

moet worden afgeweken. De Zorg RVE’s beschikken daarmee over alle middelen die nodig zijn om zorg te kunnen 

leveren. De Zorg RVE’s zijn verantwoordelijk voor optimale benutting van de ingekochte capaciteit. 

 

De RVE-manager en Medisch Manager zijn hiërarchisch verantwoordelijk voor de aan de RVE toegewezen 

medewerkers. Op basis van een onderlinge taakverdeling richt de Zorg / Capaciteit RVE-Manager zich primair op 

de bedrijfsvoering en de Medisch Manager op de medisch- en zorginhoudelijke aspecten. De RVE-Manager vervult 

de rol van voorzitter binnen het duale management van de RVE. Bij de uitoefening van hun opdracht streven de 

beide managers naar het bereiken van consensus. Indien de stemmen staken, neemt de Raad van Bestuur een 

besluit.  
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Kern van de functie 

Verantwoordelijk voor het functioneren van de RVE en deze verantwoordelijkheid realiseren middels het 

leidinggeven aan en ontwikkelen en realiseren van tactisch en strategisch beleid voor de RVE, binnen de 

strategische kaders en visie op patiëntenzorg en dienstverlening van de organisatie en binnen het door de Raad 

van Bestuur gegeven mandaat. Werkt hierbij samen met andere RVE’s en afdelingen binnen de organisatie of met 

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

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

 

 

Plaats in de organisatie 

Ontvangt hiërarchisch leiding van en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. In duaal leiderschap en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt leiding gegeven aan een grote, complexe of een hoogcomplexe RVE. 

De RVE-Managers van de Zorg RVE’s en Capaciteit RVE’s zijn -onder regie en eindverantwoordelijkheid van de Raad 

van Bestuur- als groep gezamenlijk verantwoordelijk voor het primair proces van de gehele ziekenhuisorganisatie 

 
Afhankelijk van de afdeling kan het accent dat gelegd wordt op een bepaald taakgebied verschillend zijn. Dit in overleg met de leidinggevende.  
 

B RESULTAATGEBIEDEN 

 

1. Verantwoordelijk voor de strategie, beleid en positionering van de RVE, binnen de gestelde kaders 
2. Verantwoordelijk voor de realisatie van het managementcontract 
3. Leidinggeven aan de RVE 
4. Mede verantwoordelijkheid voor de strategie en beleid van de organisatie 
 

Uitwerking resultaatgebieden in kernactiviteiten  

 
1. Verantwoordelijk voor de strategie, beleid en positionering van de RVE, binnen de gestelde kaders 

 Verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de inrichting van de RVE en de daarbinnen 
ressorterende patiëntgerichte centra in samenhang en afstemming met de andere RVE’s.  Stelt hiertoe de 
benodigde (meer) ja(a)r(en)plannen op onder meer met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en financiën. 

 Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorgpaden van diagnostiek, behandeling en 
verpleging. 

 Toont ondernemerschap; hanteert binnen de gestelde kaders een marktstrategie, doet voorstellen ten 
behoeve van de zorgverzekeraars en stelt product- en processpecificaties op. 

 Verantwoordelijk om adequaat te anticiperen en te reageren op in- en externe ontwikkelingen en kansen 
en bedreigingen welke de RVE aangaan. Heeft binnen de gestelde kaders de handelingsvrijheid om dit te 
realiseren.  

 Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en vertaalt dat  in een patiënt- en 
kwaliteitsgedreven RVE.  

 Initieert en onderhoudt relevante externe contacten en samenwerkingsverbanden en heeft hiertoe 
afstemmings- en onderhandelingsbesprekingen o.a. in het kader van (strategisch) belangrijke contracten 
en mantelovereenkomsten. 

Resultaten: 

De RVE heeft een goede en herkenbare positie ontwikkeld  binnen en buiten de instelling, waarbij de kwaliteit van 

de zorgverlening excellent is en waarin intensief wordt samengewerkt met de andere RVE’s en andere relevante in- 

en externe entiteiten, en waar adequaat gereageerd wordt op in- en externe ontwikkelingen. 

 
2. Verantwoordelijk voor de realisatie van het managementcontract 

 Verantwoordelijk voor het, binnen de gestelde kaders en aan de hand van de planning & controlcyclus, 
behalen van de afgesproken RVE resultaten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en financiën en het 
periodiek rapporteren hierover. 

 Verantwoordelijk voor het formuleren en realiseren van optimale voorwaarden waaronder de 
zorgverlening kan plaatsvinden en randvoorwaarden/criteria waaraan de inrichting van de 
(zorg)processen moeten voldoen. 
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 Verantwoordelijk voor het borgen van de kernwaarden in het functioneren van de RVE, deze gebruiken als 
ethisch kompas voor het nemen van beslissingen en ze uitdragen onder meer door het tonen van 
voorbeeldgedrag. 

 Zorgt voor de doelmatige inrichting van de organisatie, werkprocessen en structuren binnen de RVE en 
voor de vertaling van het organisatiebeleid in de vorm van o.a. richtlijnen, procedures en protocollen. Ziet 
toe op de realisatie van gestelde doelen.  

 Realiseert een optimale balans waar het betreft de toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit en 
veiligheid van de patiëntenzorg enerzijds en de kosteneffectiviteit en doelmatigheid hiervan anderzijds. 

 Realiseert intramurale en extramurale ketenzorg en afstemming met andere RVE’s bij (zorg)processen die 
over meerdere RVE’s heen georganiseerd zijn. 

 Draagt zorg voor een efficiënte aanwending van mensen, materialen en middelen. 
 Beheert het investerings- en exploitatiebudget en formatie, en neemt zonodig bijsturingmaatregelen. 

Resultaten: 

Gestelde doelen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid en financiën zoals vastgelegd in het managementcontract  

zijn gerealiseerd. Zorg- en dienstverlening is doelmatig en patiënt-/klantgericht gerealiseerd, conform gestelde 

kwaliteits- en veiligheidseisen. Patiënten/klanten zijn tevreden over de gerealiseerde zorg/dienstverlening. Mensen, 

materialen en middelen zijn efficiënt ingezet. Budget en formatie is adequaat beheerd. Organisatie/werkprocessen 

en structuren zijn  zodanig ingericht dat de genoemde RVE doelstellingen en resultaten m.b.t. productie, kwaliteit, 

formatie en budget worden gerealiseerd. Management informatie is tijdig beschikbaar. 

 

3. Leiding geven aan de RVE  
 Geeft, vanuit een transformationele leiderschapstijl, leiding aan de RVE gericht op het realiseren van een 

visie en ambitie voor de toekomst, de professionele beroepsuitoefening, de (cultuur)integratie, de 
professionele samenwerking en het continue verbeteren in lijn met de resultaatafspraken en 
organisatiedoelstellingen. 

 Creëert randvoorwaarden en ondersteunt vanuit een coachende rol leidinggevenden bij het uitoefenen 
van hun functie en bij de realisatie van hun resultaatafspraken. 

 Draagt het clinical leadership uit en versterkt de verantwoordelijkheid en effectiviteit van professionals en 
geeft persoonlijk en organisatorisch steun aan evidence based practise. 

 Past het sociaal beleid van de organisatie toe naar de specifieke situatie van de RVE. 
 Draagt zorg voor een optimale planning en inzet van personeel. Voert werkoverleg en jaargesprekken met 

de medewerkers waaraan direct leiding gegeven wordt. Voert een verantwoord arbeidsomstandig-
hedenbeleid uit met als resultaat een gezond en prettig werkklimaat. 

 Draagt zorg voor een open klimaat van vertrouwen en veiligheid waarin kan worden geleerd en 
vernieuwd,  met een adequate communicatie,- afstemming en overlegstructuur. 

Resultaten: 

Er is een herkenbare transformationele leiderschapstijl waarbij er randvoorwaarden zijn waardoor leidinggevenden 

en medewerkers binnen de RVE tot optimale prestaties kunnen komen. Leidinggevenden zijn tevreden over de 

aansturing en coaching. Er is sprake van een veilig, gezond en prettig arbeidsklimaat, een zorgzame sfeer en 

onderlinge samenwerking binnen de RVE. HR-beleid wordt conform afspraken uitgevoerd.  

 
4. Mede verantwoordelijkheid voor de strategie en beleid van de organisatie 

 Onder regie en eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur zijn de RVE-Managers van de Zorg- en 
Capaciteit RVE’s als groep gezamenlijk verantwoordelijk voor het primair proces van de gehele 
ziekenhuisorganisatie. Hieronder vallen ook algemene taken van tactische en operationele aard.  

 Additionele taken worden verdeeld onder de RVE-Managers. Als portefeuillehouder is de RVE-Manager 
binnen het gestelde mandaat verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van additionele taken en 
kan hierbij namens de Raad van Bestuur externe overleg- en onderhandelsituaties voeren met onder meer 
partners in de zorg, ziektekostenverzekeraars, overheid; 

 Levert input ten behoeve van het strategisch beleid van de organisatie in overleg met de Raad van 
Bestuur. Ontwikkelt elementaire onderdelen van het meerjarig strategisch beleidsplan van de organisatie 
en stuurt het proces inzake de totstandkoming daarvan. Levert  een substantiële bijdrage aan het 
opstellen van de beleidskaderbrief t.b.v. jaarplan en begroting; 

 Geeft leiding aan of participeert in organisatiebrede stuur-, werk- en projectgroepen en/of commissies. 
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 Zet - in voorkomende gevallen - een (relatief) autonoom organisatieonderdeel op, leidt fusie-, 
privatiserings- en outsourcingstrajecten. 

 Er kan sprake zijn van het houden van kwantitatief en kwalitatief toezicht op de werkzaamheden van 
andere eenheden. 

 

Resultaten:  

Strategie en strategisch beleid is mede bepaald en tijdig uiteengezet, waarin visie, essentiële ontwikkelingen, 

kansen, bedreigingen, vernieuwingen, uitbreidingen en/of aanpassingen zijn meegenomen. Er is een constructieve 

bijdrage geleverd aan de positionering van de organisatie op regionaal en (inter)nationaal gebied. 

Organisatiebrede projecten, commissies en kritische (reorganisatie)trajecten zijn goed verlopen. 

C FUNCTIE-EISEN / GEZICHTSPUNTEN  

 

Kennis     
De functie vereist een academisch werk- en denkniveau met kennis op het aandachtsgebied van de RVE. Daarnaast 
is meerdere jaren managementervaring in de gezondheidszorg en ervaring met veranderings-processen nodig. 
Kennis van bedrijfskunde, verandermanagement, clinical leadership en financieel- economisch instrumentarium is 
vereist. Kennis van wet- en regelgeving en het politieke krachtenveld binnen de ziekenhuiszorg. Kennis van de 
bedrijf- en zorgprocessen. Ontwikkelingen, kansen en bedreigingen binnen het vakgebied worden bestudeerd en 
onderzocht en vertaald naar nieuw beleid en dienstverlening voor een RVE en de organisatie.  
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het leidinggeven aan een autonome RVE, waarbij beslissingen en bijsturings-
maatregelen genomen worden op beleidsmatig, organisatorisch, HR- en financieel/economisch gebied en over 
aanpassen, vernieuwen en/of uitbreiden van dienstverlening en/of aanbod. Inzicht en initiërend, analytisch- en 
probleemoplossend vermogen en creativiteit zijn vereist voor het ontwikkelen, voorbereiden en realiseren van 
strategisch beleid voor een RVE, voor het aangaan van samenwerkingsverbanden en voor het mede ontwikkelen 
en bepalen van strategisch beleid van de organisatie. Zelfstandigheid is vereist bij het ontwikkelen en leiden van 
organisatiebreed en organisatieoverstijgend beleid, bij (kritische) reorganisaties en/of bij het opzetten of 
outsourcen van organisatieonderdelen, waarbij rekening moet worden gehouden met diverse, uiteenlopende 
belangen. Toetsing vindt achteraf op hoofdlijnen plaats door de Raad van Bestuur. Zelfstandigheid is vereist bij het 
nemen van financiële beslissingen binnen de grenzen van het toegekende budget en met inachtneming van de 
geldende procedures. 
 
Sociale vaardigheden 
Bij het leidinggeven aan een autonome RVE zijn vaardigheden als het kunnen leidinggeven op afstand, stimuleren, 
corrigeren, coachen en inlevingsvermogen vereist. Sociale vaardigheden zijn verder vereist bij intensieve en 
uiteenlopende in- en externe contacten, het aangaan van (externe) samenwerkingsverbanden, leidinggeven, het 
onderhandelen met externen, het afsluiten van strategisch belangrijke contracten, strategische beleidsvorming, 
het ontwikkelen, doorvoeren en realiseren van strategisch/tactisch RVE-beleid, het leiden van 
veranderingsprocessen en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. Hierbij zijn vaardigheden als 
overtuigingskracht, het overbruggen van grote belangentegenstellingen, onderhandelen in situaties met 
zwaarwegende belangen, het overwinnen van weerstanden, het kunnen beheersen van conflictsituaties en het 
snel kunnen vormen van een mening vereist is. Voortvloeiend uit de opdracht van clinical leadership is de RVE-
Manager bedreven in leiderschapsstijlen en managementmethoden die de verantwoordelijkheid en effectiviteit 
van professionals versterken. Hij vertaalt de gewenste transformatie in concrete handelingsperspectieven voor 
afdelingshoofden, verpleegkundigen en dokters.  
 
Risico’s/verantwoordelijkheid/invloed 
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het beleid, kwaliteitszorg, financiën, marktpositie en de integrale 
resultaten van een autonome en grote en/of complexe RVE. Er is sprake van medeverantwoordelijkheid voor de 
totstandkoming en uitvoering van het organisatiebeleid.  De RVE-leiding is eindverantwoordelijk jegens de Raad 
van Bestuur voor het management van de RVE in haar geheel binnen de door de raad van bestuur gestelde kaders 
(organisatiebeleid, mandaatregeling, RVE-budget) en met inachtneming van de richtlijnen en de aanwijzing van de 
raad van bestuur alsmede de wet- en regelgeving. 
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Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is onder meer nodig voor het voeren van in- en externe besprekingen en 
onderhandelingen op strategisch niveau en bij het leidinggeven aan een RVE, waarbij complexe onderwerpen aan 
de orde komen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsnotities en rapporten.  
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het werken met een PC.  
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is nodig voor het signaleren en bestuderen van ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die van 
belang zijn voor de ontwikkeling en koers van de RVE en de organisatie en voor het ontwikkelen van strategisch 
beleid voor een RVE en het mede bepalen van organisatiebeleid. Daarnaast is oplettendheid nodig bij het afsluiten 
van strategisch belangrijke contracten en bij het managen en overzicht houden over het functioneren van een RVE 
waarbij een veelheid aan processen overzien moet worden en in relatie gezien moet worden met de gehele 
organisatie. Onvoldoende oplettendheid heeft ernstige consequenties voor de organisatie.  
 
Overige functie-eisen 
Doorzettingsvermogen is nodig voor het ontwikkelen en doorvoeren van beleid en beleidswijzigingen binnen een 
RVE, voor het leiden van organisatiebrede en organisatieoverstijgende projecten, bij (kritische) reorganisaties en 
bij het eventueel opzetten van een organisatieonderdeel en het hierbij leiden van veranderprocessen. Systematiek 
en ordelijkheid zijn vereist in verband met het analyseren van processen en het ontwikkelingen en het opstellen 
van beleidsvoorstellen en notities. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat de functiehouder beschikt 
over vertrouwelijke informatie met betrekking tot de toekomststrategie van een RVE en de organisatie. 
Representativiteit is vereist in verband met het vertegenwoordigen van een RVE en van de organisatie bij externe 
besprekingen en onderhandelingen en publiceren over organisatiebrede zaken op (inter)nationale bijeenkomsten 
en symposia. 
 
Inconveniënten 
Psychische belasting kan ontstaan omdat verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het functioneren van een 
RVE.  
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Bijlage 3: Overzicht procedure en planning  
 

  Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

21.02.2019 

22.02.2019 

25.02.2019 

Week 

8/9 

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (max. 5/6) 

(longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

- Mevrouw E.M.H. van den Hoven  

- De heer mr. J.A.M.L. Houben MC 

 

11.03.2019  

 

 

Week 11 

 

Kandidaten shortlist vullen vragenlijst 

Management Drives in (optie) 

 Kandidaten   

 Crown Gillmore 

 Week 11 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

- Mevrouw E.M.H. van den Hoven  

- De heer mr. J.A.M.L. Houben MC 

 

n.t.b. 

 

Week 12 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie(s) 

met voorkeur 1, max. 2 benoembare 

kandidaten 

 Kennismakingsgesprek met twee RVE 

managers  

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie cq RVE managers 

 Crown Gillmore 

- Mevrouw E.M.H. van den Hoven  

- De heer mr. J.A.M.L. Houben MC 

 

n.t.b. 

 

Week 12 

 Terugkoppeling advies  

adviescommissies aan selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissies 

 Selectiecommissie 

 

 Selectiecommissie 

 Week 12 

Assessment (optie)  Kandidaat 

 Assessor (optie psycholoog Crown Gillmore) 

Optie: 

22.03.2019 

Week 12 

 

Kennismakingsgesprek met lid Raad van 

Toezicht 

 Kandidaat 

 Lid Raad van Toezicht 

n.t.b. Week 13 

Arbeidsvoorwaardengesprek  RvB / HR 

 Kandidaat 

n.t.b. Week 13 

Benoeming   Nader te bepalen Uiterlijk 

29.03.2019 

Uiterlijk 

13 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Vanaf 

week 14 

Aanstelling   RvB  Uiterlijk  

 


