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Binnen Zuyderland worden de zorgactiviteiten veelal 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. 

 

 

 



Wij zijn op zoek naar 

 

Medisch Manager 

Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering (KV&B) 

 

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

basis van duaal management aangestuurd door een Zorg 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 marketingstrategie (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 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 RVE 

Manager zich primair op de bedrijfsvoering en de Medisch Manager op de medisch- en 

zorginhoudelijke aspecten. 

 

Meer specifiek met betrekking tot KV&B 

 

De ondersteunende RVE KV&B levert een essentiële bijdrage aan het behalen van de 

doelstellingen zoals beschreven in de toekomstvisie Kwaliteit en Veiligheid 2017 – 2020. 

 

Kern van de functie 

 

De RVE Manager en Medisch Manager zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de 

RVE en dienen deze verantwoordelijkheid te 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. Ze werken hierbij samen met 

andere RVE’s en afdelingen binnen de organisatie of met derden en zijn daarmee 

medeverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie als geheel. 
Zij vertegenwoordigen de instelling en de RVE bij in- en externe overlegsituaties en 

onderhandelingen. 

 

De belangrijkste taken van het management zijn: 



 Verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de inrichting van de RVE 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 zorgkwaliteit, 
patiëntveiligheid, financiën en medewerkerstevredenheid. 

 Sturing geven aan de RVE en verantwoordelijk zijn voor een optimale 
(zorg)kwaliteit en voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering waarin de RVE 
doelen kunnen worden gerealiseerd. 

 Initiëren en leidinggeven aan veranderingsprocessen binnen de RVE. 
 Geven, vanuit een transformationele leiderschapsstijl, 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. 

 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. 

 Dragen het clinical leadership uit en versterken de verantwoordelijkheid en 
effectiviteit van professionals en geven persoonlijk en organisatorisch steun aan 
evidence based practise. 

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

 Als lid van het managementteam een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de strategie van Zuyderland. 

 

PROFIELEISEN 

 Is ondernemend, verbindend en resultaatgericht. 
 Beschikt over sterke analytische vaardigheden met daadkracht. 
 Is op ontwikkeling gericht en in staat om veranderingen door te voeren. 
 Bedreven in bedrijfsvoering met kennis van bedrijfs(voerings)processen. 
 Heeft actuele kennis van de ontwikkelingen in de zorgmarkt. 
 In staat om op alle niveaus te communiceren en te enthousiasmeren. 
 Prettige persoonlijkheid met humor die vertrouwen weet te wekken. 
 Academisch werk- en denkniveau. 
 Een afgeronde managementopleiding. 

 

FUNCTIE VOORWAARDEN 

 De aanstelling is voor 12 uur per week, in principe voor 2 jaar, doch met een 
mogelijkheid om tussentijds te beëindigen indien er in 2019 gekozen wordt voor 
een ander organisatiesturingsmodel passend bij de herijkte meerjarenstrategie van 
Zuyderland. 

 De functie is niet te combineren met de rol van voorzitter van een vakgroep of 
bestuurslidmaatschap van het MSB. 

 Na de benoeming van een Medisch Manager zal een ontwikkelassessment worden 
doorlopen en een ontwikkelprogramma worden vastgesteld. 

 

 

 

 



SOLLICITEREN 

 

U kunt uw motivatiebrief en volledig Curriculum Vitae vóór 8 december 2017 richten ter 

attentie van Dhr. Jongen, voorzitter Raad van Bestuur. U kunt solliciteren per 

email: rvb@zuyderland.nl. 

 

De functiebeschrijving van Medisch Manager kunt u opvragen bij  

Recruitment@zuyderland.nl 
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