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Afdelingshoofd OK; het dynamische hart van het ziekenhuis  

waar kwaliteit van zorg ook sterk is verbonden aan efficiënte organisatie en  

capaciteitsplanning  

een enthousiaste, proactieve en energieke persoonlijkheid die medewerkers en ontwikkeling 

stimuleert, het geheel van vele belangen en prioriteiten overziet, dilemma’s herkent én bespreekt en 

vanuit een integrale management verantwoordelijkheid besluiten neemt.  

 

Zuyderland  

Zuyderland MC is het grootste perifere ziekenhuis van Nederland, ontstaan uit de fusie op 1 januari 

2015 tussen Orbis Medisch en Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum. Naast het ziekenhuis met twee 

hoofdlocaties; Sittard-Geleen en Heerlen heeft Zuyderland een omvangrijke Care organisatie waarmee 

nauw wordt samengewerkt. Als topklinisch (STZ) ziekenhuis levert Zuyderland MC naast basiszorg ook 

op hoog niveau excellente, nabije en innovatieve patiëntenzorg, opleiding en patiëntgericht 

wetenschappelijk onderzoek. Kenmerkend voor de visie is de patiëntgerichtheid in benadering en zorg. 

Zuyderland vervult een spilpositie in de Zuid-Nederlandse zorgmarkt, neemt samen met verzekeraars 

verantwoordelijkheid voor de inrichting van de zorg, en is 

toonaangevend op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De 

organisatie is financieel gezond en creëert ruimte voor investering 

en biedt hun professionals een aantrekkelijke werk- en 

leeromgeving. 

 

De Cure organisatie is georganiseerd in zes zorg RVE’s en drie 

capaciteiten RVE’s. Deze worden vanuit duaal management (een 

medisch en een bedrijfskundig manager) aangestuurd. Zuyderland 

kent een driehoofdige Raad van Bestuur. 

Met in totaal 430 medisch specialisten en 9.700 medewerkers is 

Zuyderland ook één van de grootste werkgevers in de regio.  

De omzet bedraagt ca. € 820 mio.                                                                                        Alle locaties van Zuyderland 

 

Overige Kengetallen: 

1.023 beschikbare bedden/ plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deelbehandelingen 

41.961 klinische opnamen 

262.181 eerste polikliniekbezoeken 

432.948 herhaal polikliniekbezoeken 

41.741 dagverplegingsdagen 

242.942 klinische verpleegdagen 

 

Strategie: 

Passend bij externe ontwikkelingen in de zorg heeft  Zuyderland gekozen voor de strategische koers “de 

beste zorg, zo thuis mogelijk”. Kernwaarden daarbij zijn: met aandacht, in samenhang en verfrissend 
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alledaags. Dit vertaalt zich zichtbaar naar de directe omgeving van de patiënt tijdens hun verblijf, alsook 

tijdens de zorgverlening thuis bij de patiënt.  

Een van de sleutelwoorden is verbinding; zeker ook tussen de Cure en Care organisatie en met externe 

ketenpartners in de regio. Daarnaast heeft Zuyderland MC zich ten doel gesteld om de zorggebieden 

waarin Zuyderland MC unieke expertise heeft verder te ontwikkelen in de vorm van gespecialiseerde 

centra. Bij Zuyderland is een duidelijke en gedragen visie op leiderschap. Om in te spelen op toekomstige 

veranderingen en gewenste resultaten, worden medewerkers gestimuleerd, gemotiveerd en 

gefaciliteerd om initiatieven te nemen, eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Voor 

het management betekent dit geven van het passende, goede voorbeeld, scheppen van heldere kaders 

en geven van ruimte en vertrouwen.  

        

De afdeling OK 

De afdeling OK is onderdeel van de Capaciteiten RVE Behandelcentrum en is een dynamische 

werkomgeving die beschikt over 21 operatiekamers, 6 poliklinische operatiekamers (POK), de afdeling 

preoperatieve screening (POS  en Recovery/Holding). De drie operatiecomplexen zijn verdeeld over 

twee locaties; twee in Heerlen en één in Sittard. Met een team van ruim 350 medewerkers bieden zij 

een breed pakket met hoogwaardige ingrepen (ruim 30.000 per jaar). De specialismen waarvoor de 

operaties worden uitgevoerd, zijn onder andere neurochirurgie, KNO, kaakchirurgie, plastische 

chirurgie, traumatologie, algemene chirurgie, orthopedie, urologie, gynaecologie, vaatchirurgie, 

oogheelkunde en longchirurgie. Hierbij volgen zij de  nieuwste ontwikkelingen in een moderne 

omgeving. Zo beschikken zij over een hybride OK, een operatierobot en zijn onder meer zeer 

vooruitstrevend binnen de ontwikkelingen van diverse focus klinieken en patiëntgerichte centra. 

Het afdelingshoofd OK is samen met zijn/haar collega afdelingshoofd verantwoordelijk voor de OK 

inclusief de POK, de POS, logistiek en het secretariaat. Zij zijn onderdeel van capaciteit RVE 1 

Behandelcentrum, met daarin ook de IC, SEH, AOA, CSA, Medium Care en Team Geestelijke Verzorging 

(zie organogram, bijlage 1).  

De Functie 

Aanleiding voor de vacature is het vertrek van het huidige afdelingshoofd naar een directiefunctie elders. 

Het afdelingshoofd vormt samen met het andere afdelingshoofd OK en het medisch hoofd OK een duaal 

management dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van het integrale 

afdelingsbeleid. De verantwoordelijkheid betreft onder andere het personeelsbeleid, de productie, de 

kwaliteit en het budget- en middelenbeheer. Daarnaast behoren contacten met diverse klanten 

(intern/extern) en het verder professionaliseren en ontwikkelen van de afdeling tot het takenpakket. 

Tevens is ervaring met integrale capaciteitsplanning belangrijk. 

Het afdelingshoofd werkt verder nauw samen met de medisch specialisten, de 7 teamleiders en stuurt 

een aantal medewerkers rechtstreeks aan. Het managementteam OK geeft leiding aan ongeveer 245 

fte en rapporteert aan de RVE-manager. Zichtbaarheid op de werkvloer is in de uitvoering van deze 

functie een belangrijk aspect. 
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Er is oog voor de behoeften van de patiënt, de medewerkers, de afdeling en de organisatie. 

Het afdelingshoofd is, samen met het medisch hoofd en de teamleiders, gericht op de samenwerking 

tussen de drie operatiecomplexen verdeeld over de beide ziekenhuislocaties, ieder ook nog wel met een 

vanouds eigen cultuur. Juist vanwege de verschillende locaties behoeft dit extra aandacht.  

OK assistenten werken vanuit specialisatie, vanuit één of twee locaties. Een kleiner deel van de 

anesthesie assistenten rouleert van locatie. Teamleiders zijn verdeeld over de beide ziekenhuislocaties 

en worden aangestuurd door één van de twee afdelingshoofden. Ieder van hen is verantwoordelijk voor 

verschillende vakgroepen op beide locaties. Communicatie, overleg, samenhang en synergie zijn 

relevante voorwaarden voor een integrale – en efficiënte samenwerking tussen beiden. OK overstijgende 

werkzaamheden worden gezamenlijk verdeeld, specifieke rol- en taakverdeling worden in overleg en 

afhankelijk van competenties verdeeld.  

Recent is een nieuw voorstel geschreven in het kader van de governance van de OK. Uiteraard past 

deze bij de eerder beschreven visie op leiderschap van Zuyderland en de doorontwikkeling van integraal 

management en duaal leiderschap (medisch management). Tegelijkertijd speelt een aantal belangrijke 

ontwikkelingen zoals de nieuwbouw en het implementeren van de  POK in de nieuwbouw. Evenals andere 

afdelingen heeft ook de OK te maken met een complexe arbeidsmarkt. 

 

Profiel  

Een ervaren manager die zowel vanuit flexibiliteit, inlevingsvermogen en verbinding, ruimte biedt aan 

professionals, tegelijkertijd een leider die vanuit daadkracht en duidelijkheid structuur biedt en 

resultaatgericht leiding geeft. Een verbinder die de samenwerking tussen de OK’s en overige afdelingen 

binnen de RVE op de beide locaties én met de medische professionals stimuleert en verbetert. Een 

manager die adequaat schakelt tussen strategisch en operationeel niveau, energiek, besluitvaardig en 

ondernemend is en zichtbaar in de organisatie. Iemand die van nature positie kan nemen en krijgt in 

het krachten- en belangenveld met professionals. Die dit realiseert door op overtuigende wijze te 

communiceren op en met verschillende niveaus en daarbij altijd zicht houdt op verhoudingen. Die 

tegelijkertijd een coachend leidinggevende is en vanuit een breed en integraal perspectief kan 

schakelen. En sterker, daar energie van krijgt. Die door ervaring en expertise gericht is op efficiënte 

capaciteitsplanning en innovatie en tevens in staat is dit bij anderen aan te moedigen. 

 

Kortom wie ben jij? 

• Een inspirerende en stevige leider; 

• Je bent goed in People management; 

• Je focus ligt op het markt- en resultaatgericht denken en werken; 

• Je bent innovatief en weet mensen te enthousiasmeren; 

• Je bent zeer communicatief in woord en geschrift; 

• Je hebt affiniteit en ervaring met (integraal) capaciteitsplanning; 

• Je kunt een goede inhoudelijke bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling van de afdeling, zowel 

in- als extern gericht; 

• Je hebt ervaring in het vakgebied of binnen de acute zorg is van belang; 

• Je beschikt over de persoonlijkheid en vaardigheden om in lopende projecten vloeiend aan te 

sluiten en te bewegen en in sommige gevallen om het project te leiden. 
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Je bent: 

• Krachtig, feitelijk en consistent in sturing; 

• Zelfstandig, maar kunt ook in teamverband werken; 

• Sterk in het verbinden van de beide locaties en de overige afdelingen binnen de RVE; 

• Adequaat in het schakelen tussen strategisch en operationeel niveau en je kunt makkelijk een 

vertaalslag maken tussen beide; 

• Als persoon toegankelijk en verbindend. 

 

Functie-eisen  

• HBO+/academisch werk- en denkniveau om complexe, gevarieerde problemen op tactisch en 

operationeel niveau te kunnen analyseren en samenhangend op te lossen; 

• afgeronde management/bedrijfskunde opleiding op post-HBO niveau; 

• ruime ervaring als leidinggevende in een complexe (zorg)omgeving is een pré; 

• in staat analytisch vermogen en conceptueel denken om te zetten in een pragmatische aanpak, bij 

voorkeur met ervaring in capaciteitsmanagement 

• bruggenbouwer die kan samenwerken met verschillende niveaus en zorgdisciplines; 

• in staat om te communiceren op verschillende niveaus en met verschillende gremia, zowel intern als 

extern; 

• kennis van en inzicht in personeelsmanagement; 

• op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg en in staat om hierbij de 

mogelijkheden te verkennen c.q. consequenties te vertalen naar  de werkeenheid. 

 

Het aanbod  

De honorering is vastgesteld conform FWG 65 CAO Ziekenhuizen. Het betreft een fulltime (36 uur) 

dienstverband vooralsnog voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken 

geschiktheid. Voor het tijdpad wordt ervan uitgegaan het afdelingshoofd te benoemen per uiterlijk 1 

april 2022. 

 

Solliciteren en procedure  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E.M.H. (Ellen) van den Hoven 

of mevrouw M. Jager (Mirjam) 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 via de website van Crown Gillmore BV 

www.crowngillmore.nl. Het invullen van een vragenlijst van een ondersteunend beoordelingsinstrument 

(ACT) en/of een (ontwikkel) assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het online screenen, 

bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voor 

deze functie binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande 

aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt. Uw reactie ontvangen wij graag 

uiterlijk 19 december 2021.  

 

http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage 1: Organogram           
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Bijlage 2: Overzicht procedure en planning  
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 Mediawerving  

• Website Zuyderland MC  

• Website Crown Gillmore 

• LinkedIn  

• (Afdeling communicatie) Zuyderland MC 

• Crown Gillmore 

 

23.11.2021 – 

19.12.2021 

 

Week 47 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

• Crown Gillmore  Vanaf 

week 44  
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 Inventariseren reacties • Crown Gillmore 20.12.2021 Week 51 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

 Week 2  
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CV Presentatie :  

• Ca. 6 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

• Selectiecommissie    

• Crown Gillmore 

 

 

n.v.t. 

Week 3 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

• Evaluatie en keuzebepaling 1 

benoembare kandidaat   

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie 

• Crown Gillmore  

 

n.v.t. 

 

Week3  

Ronde 2:  

• Kennismakingsgesprek 1 benoembare 

kandidaten 

 

• Kandidaat  

• Commissie kennismaking  

 

 

n.v.t. 

 

Week 4 

• Terugkoppeling ervaring kennismaking 

aan selectiecommissie 

• (Afvaardiging) commissie kennismaking  

• Selectiecommissie 

 

n.v.t. 

 

Week 4  

Assessment (optie)  

Management Drives/ ACT (optie) 

• Kandidaat 

• Assessor (optie psycholoog Crown Gillmore) 

 

n.v.t. 

 

Week 4 

A
F
R
O

N
D

E
N

 

Arbeidsvoorwaardengesprek • HR  

• Kandidaat 

 

n.v.t. 

Uiterlijk 

Week 4 

Benoeming  • Fer Dreessen  Uiterlijk eind 

januari 2022 

Uiterlijk 

Week 4 

Communicatie • RVE Management n.v.t. week 

Aanstelling   Uiterlijk 

01.04.2022 

 

 


