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Voorwoord 
 

Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de vacature van Hoofd 

Bedrijfsvoering Radiotherapie bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Reinier de 

Graaf (RdG) inzicht te geven in de organisatie, de functie en het gewenste profiel.  

De laatste paragraaf geeft praktische informatie en inzicht in de procedure.  

 

Een analyse van de situatie is de eerste fase geweest in de aanpak van de werving en selectie van 

een Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie voor het LUMC en RdG. 

 

Meer informatie over de het LUMC en RdG kunt u vinden op  

www.lumc.nl en www.reinierdegraaf.nl. 

 

 

Terra Management Search, 

 

Bert Hokken, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant  

 

  

http://www.lumc.nl/
http://www.reinierdegraaf.nl/
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De organisatie 

 

LUMC 

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en 

patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Bij het 

LUMC zijn bijna 7.000 medewerkers werkzaam. 

Met een unieke researchpraktijk van fundamenteel tot toegepast klinisch onderzoek, speelt het 

LUMC mee in de wereldtop. Zo kan het LUMC ook patiëntenzorg en onderwijs aanbieden naar de 

laatste internationale inzichten en standaarden en bijdragen aan de verbetering van de 

gezondheidszorg in eigen huis en daarbuiten.  

Het LUMC fungeert ook als een kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken rond 

volksgezondheid, in de regionale regiefunctie en als centrum voor na- en bijscholing voor medische 

professionals. 

 

RdG 

RdG is een modern topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) en levert zorg aan de inwoners van 

Delft en omgeving. Bij RdG werken ruim 2.600 medewerkers. RdG is een algemeen ziekenhuis, 

met extra aandacht voor de zorg voor moeder en kind, ouderen en oncologiepatiënten. 

De hoofdlocatie is in Delft, met een vestiging in Voorburg en buitenpoli’s in Naaldwijk en Den 

Haag-Ypenburg. Daarnaast zijn er twee expertisecentra, de Polikliniek Jeugd en Alcohol en het 

Delfts Allergie Centrum, en staat de IVF-kliniek (inter)nationaal bekend om haar expertise. Reinier 

de Graaf maakt samen met het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis deel uit van de 

Reinier Haga Groep. RdG is het oudste ziekenhuis in Nederland. 

 

Afdeling radiotherapie LUMC – RdG 

Het LUMC en RdG werken sinds 2009 intensief samen op het gebied van de radiotherapeutische 

zorg en streven kwalitatief hoogwaardige en doelmatige radiotherapeutische zorg in de regio na. Zij 

hebben dit in 2011 in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd en werken sinds de oplevering 

in 2015 van de nieuwbouw bij RdG op organisatorisch gebied als één afdeling radiotherapie 

Leiden-Delft. De eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de medische zorg binnen 

beide instituten is behouden gebleven. 

 

Bij de gezamenlijke afdeling Radiotherapie werken zo’n 130 medewerkers waarvan de 

meerderheid bestaat uit professionals die zich bezig houden met het optimaal behandelen van de 

patiënten: radiotherapeuten en artsen in opleiding, klinisch fysici en technisch personeel, 

radiotherapeutisch laboranten, verpleegkundigen en administratief ondersteunend personeel. 

Daarnaast zijn wetenschap, onderwijs en opleiding belangrijke aandachtsgebieden binnen de 

afdeling. Het merendeel van de medewerkers is in dienst van het LUMC, met uitzondering van het 

paramedisch en administratief ondersteunend personeel voor de locatie Delft dat in dienst is van 

RdG. 
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De locatie LUMC beschikt over vijf lineaire versnellers en behandelt ongeveer 2500 patiënten per 

jaar. Daarnaast beschikt de afdeling over een brachytherapie faciliteit voor inwendige bestraling. 

De locatie RdG beschikt over twee lineaire versnellers en verricht ca. 1100 behandelingen per jaar. 

De afdeling is onderdeel van het LUMC Oncologie Centrum en verricht tevens consulentschappen 

in de omliggende ziekenhuizen in het kader van het Regionaal Oncologie Netwerk West. Het 

LUMC speelt in nauwe samenwerking met het Erasmus MC en de TU Delft een actieve rol in het 

Holland Protonen Therapie Centrum in Delft (HollandPTC). 

 

Er is sprake van behoud van inkomsten bij het ziekenhuis op wiens locatie de zorg wordt geleverd. 

Beide ziekenhuizen maken hiervoor zelf (inkoop-)afspraken met de zorgverzekeraars gebaseerd 

op vooraf besproken groei- en capaciteitsdoelstellingen. In tegenstelling tot de inkomstenkant is 

voor de kosten een vaste verdeelsleutel tussen het LUMC en RdG afgesproken 

 

Organisatiestructuur afdeling Radiotherapie 

Het afdelingshoofd radiotherapie, mevrouw Prof.dr. C.A.M Marijnen, is integraal 

eindverantwoordelijk voor de afdeling radiotherapie. Zij legt verantwoording af over de teletherapie 

aan het bestuurlijk overleg radiotherapie, waarin zitting hebben een centrummanager en directielid 

van het RdG en een divisiemanager bedrijfsvoering en een lid van de Raad van Bestuur van het 

LUMC. Over de brachytherapie, onderwijs en onderzoek legt zij alleen verantwoording af aan de 

Raad van bestuur van het LUMC. 

Ondersteuning krijgt het afdelingshoofd radiotherapie van een managementteam. Dit MT bestaat 

naast professor Marijnen uit het hoofd klinische fysica, een hoofdlaborant, een arts, en het nieuw 

aan te trekken hoofd bedrijfsvoering.  

 

Hoofd bedrijfsvoering 

Als onderdeel van de samenwerking is in 2015 de functie van hoofd bedrijfsvoering Radiotherapie 

gecreëerd. Deze manager is verantwoordelijk voor de paramedische en administratief 

ondersteunende teams alsmede voor de bedrijfsvoering van de twee locaties. 

De in 2015 aangetrokken functionaris is inmiddels in goed overleg vertrokken, waardoor de 

vacature is ontstaan.  

 

De afdeling radiotherapie kijkt uit naar de komst van de nieuwe functionaris. De medewerkers 

rekenen op een hoofd bedrijfsvoering met aandacht voor hen, die duidelijk communiceert, op een 

coachende wijze leiding geeft en daadkracht heeft.  
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Hoofd bedrijfsvoering Radiotherapie, de functie 
 

Het hoofd bedrijfsvoering radiotherapie is verantwoordelijk voor alle facetten van de bedrijfsvoering 

van de radiotherapeutische zorg binnen het LUMC en RdG. Hij/zij initieert een open cultuur, en 

vertoont hierin voorbeeldgedrag. 

 

Hij/zij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de paramedische- en administratief 

ondersteunende teams van de afdeling radiotherapie. Hierbij gaat het om: 

• één radiotherapeutische laborantengroep in Delft en één radiotherapeutische 

laborantengroep in Leiden, die onder aansturing van 4 hoofdlaboranten werkzaam zijn; 

• een stafsecretariaat – twee patiëntenzorg secretariaten, – en medewerkers planning 

patiënten logistiek onder aanvoering van een teamleider; 

• de zorgpost in Leiden bestaande uit 4 verpleegkundigen, die zelfstandig werken. 

 

Om de taken goed uit te voeren zal het hoofd bedrijfsvoering op beide vestigingen ‘zichtbaar’ 

moeten zijn. 

 

Het hoofd bedrijfsvoering stemt binnen beide ziekenhuizen af met de verantwoordelijke 

stafafdelingen en directoraten en geeft vorm aan de strategie en visie van het LUMC en RdG op 

gebied van therapeutische zorg en operationaliseert deze naar de afdeling toe. 

Daarnaast is het hoofd bedrijfsvoering mede verantwoordelijk voor het vertalen van relevante in- en 

externe bedrijfskundige ontwikkelingen naar tactisch/strategisch afdelingsbeleid, met als 

uiteindelijke doel het leveren van hoogwaardige en doelmatige radiotherapeutische patiëntenzorg. 

 

In deze functie geeft de te werven functionaris hiërarchisch direct leiding aan een teameider, vier 

hoofdlaboranten, en de zorgpost. Het hoofd bedrijfsvoering is lid van het MT en legt 

verantwoording af aan het afdelingshoofd. 

 

Belangrijke prioriteiten voor het nieuwe hoofd bedrijfsvoering radiotherapie zijn (in willekeurige 

volgorde): 

• Het uitvoering geven aan de jaarplannen. Hiervoor is visie nodig op de inrichting van een 

efficiënte bedrijfsvoering, maar van even groot belang is daadkracht waardoor beoogde 

resultaten met bijbehorende tijdspaden ook behaald worden. 

• Beide locaties dragen in gelijke mate bij aan het uiteindelijke doel: kwalitatief 

hoogwaardige en doelmatige radiotherapeutische zorg in de regio. De teams uit beide 

ziekenhuizen moeten 1 team gaan vormen met behoud van de eigenheid van de eigen 

organisatie. Het tot stand brengen hiervan is een belangrijke taak voor het Hoofd 

Bedrijfsvoering. 

• In deze setting is sprake van een complexe financiële structuur. Voor beide locaties is een 

nieuw financieel model geschreven met een budget/begroting over 2 afdelingen. 

Rapportage naar de 2 ziekenhuizen vindt plaats volgens de formats van de individuele 

ziekenhuizen, waardoor er op twee verschillende manieren gerapporteerd wordt. 

Monitoring en sturing hiervan behoort tot de taken van het Hoofd Bedrijfsvoering en hij/zij 
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stuurt hierop en is verantwoordelijk voor het opleveren van de juiste management-

informatie over de 2 afdelingen heen.  

• Het doorvoeren van een goed personeelsbeleid, met aandacht voor organisatiestructuur 

en coachende rol voor leidinggevenden binnen deze structuur.  

• Het ontzorgen van het afdelingshoofd en de andere MT leden, door te zorgen voor een 

geoliede werkorganisatie. 

 

Kerntaken 

• Adviseert/ondersteunt (operationeel, tactisch én strategisch) het afdelingshoofd op alle 

deelgebieden binnen vakgebied bedrijfsvoering. 

• Ontwikkelt meerjarenbeleidsplan en doelstellingen op gebied van bedrijfsvoering voor de 

radiotherapeutische zorg en levert bijdrage voor jaarplan, meerjarenplan en afdelingsvisie 

binnen MT voor zowel LUMC als RdG. 

• Bewaakt doelstellingen van de radiotherapeutische zorg op de gebieden exploitatie, 

productie en personeel van beide ziekenhuizen: bewaken van productieafspraken, 

budgetmonitoring, kostenbeheersing, bijdragen in investeringen en 

personeelsmanagement. 

• Zorgt tijdig voor adequate stuurinformatie voor de afdeling en voor het LUMC en RdG. 

• Bepaalt in overleg met MT de prioriteiten binnen de paramedische- en administratief 

ondersteunende teams en rapporteert over de voortgang. 

• Stuurt direct de teamleidinggevenden en coördinatoren aan binnen bovengenoemde 

teams. 

• Creëert een open cultuur in het team waar de kernwaarden van LUMC en RdG tot hun 

recht komen. 

• Bewaakt met hoofdlaboranten opleidingsplekken en stages binnen de laborantengroep. 

• Zorgt voor gestroomlijnde (externe) ketenzorg. 

• Overlegt met alle relevante disciplines en collega’s buiten de eigen afdeling Radiotherapie 

in beide ziekenhuizen. 

• Is eerste aanspreekpunt voor externen (verwijzers) o.g.v. bedrijfskundige vraagstukken 

betreffende radiotherapeutische zorg. 

• Is verantwoordelijk voor borging van kwaliteit en leveren van de vereiste input m.b.t. de 

radiotherapeutische zorg t.b.v. in- en externe rapportages en verantwoordingen aan o.a. 

vakorganisaties en overheidsinstellingen (IGZ etc.). 

• Onderhoudt contacten met externe partijen binnen het vakgebied om de bedrijfskundige 

ontwikkelingen bij te houden. 
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Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie, het profiel 
 

Geschikte kandidaten beschikken over:  

• Academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur een afgeronde bedrijfskundige opleiding op 

WO niveau;  

• Minimaal 3 jaar ervaring – in een leidinggevende positie – met het financieel in control 

houden van een (onderdeel van een) organisatie waar professionals werkzaam zijn; 

• Aantoonbare ervaring in aansturing van teams en bedrijfsprocessen;  

• Aantoonbaar succesvol in verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en het managen van 

organisatiekundige/verandervraagstukken;  

• Visie op de aandachtsgebieden van financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement en 

HRM; 

• Uitstekende communicatievaardigheden op verschillende niveaus; 

• Kennis van financiering/wet- en regelgeving gericht op de gezondheidszorg kan een pré 

zijn.  

 

Verder wordt hij/zij gekenmerkt door:  

• Groot gevoel van verantwoordelijkheid; 

• Zelfstandigheid en ondernemerschap; 

• Inspirerend leiderschap dat beweegt tot ontwikkeling en zelf organiseren; 

• Een coachende leiderschapsstijl; 

• Affiniteit met de gezondheidszorg; 

• Organisatiesensitiviteit; 

• Gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen binnen een academisch/medische setting.  

 

Wij zoeken kandidaten die op basis van vakmanschap gezagvol kunnen handelen. Hij/zij is 

ondernemend en proactief waar het gaat om mee- en bedenken van nieuwe diensten en 

samenwerkingsverbanden. Is een innovator met een dienstverlenende instelling. Naar derde 

partijen is de kandidaat een degelijke gesprekspartner en representatief.  

Als leidinggevende is de manager bedrijfsvoering besluitvaardig en toegankelijk, met een prettige, 

menselijke en zakelijke stijl die gericht is op ontwikkeling van medewerkers. Hij/zij schuwt de 

confrontatie niet en weet medewerkers en teams te inspireren tot vernieuwing en samenwerking. 

Werkt vanuit vertrouwen en staat in passende verbinding met de medewerkers. Is aanspreekbaar 

en draagt bij aan het algemeen beleid, ook buiten de eigen ‘portefeuille’. Implementatiekracht en 

‘kunnen afmaken’ zijn belangrijke kwaliteiten die zullen bijdragen om deze positie succesvol in te 

kunnen vullen.  

 

Hoewel geen vereiste is kennis van de zorg en bij voorkeur van ziekenhuiszorg een pré. 
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Praktische informatie en de procedure 
 

De omvang van het arbeidscontract is bij voorkeur full time, waarbij 4 dagen 9 uur per dag mogelijk 

is. Standplaats voor de functie is Leiden en Delft. 

Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast contract bij gebleken geschiktheid. 

U komt in dienst bij het LUMC. LUMC past de CAO UMC’s toe. De functie is ingeschaald in schaal 

12. Daarnaast biedt het LUMC gunstige aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een 

eindejaarsuitkering en goede faciliteiten op het gebied van scholing, kinderopvang en 

loopbaanadvies.  

 

Een referentie- en diplomacheck is onderdeel van de procedure. Referenties worden alleen 

ingewonnen na toestemming van de kandidaat. Een assessment kan deel uitmaken van de 

procedure.  

 

Terra Management Search  zal na een voorselectie een voorstel van geschikte en gemotiveerde 

kandidaten aan LUMC en RdG voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula vitae. De 

selectie- en benoemingsprocedure die daarop volgt bij de afdeling Radiotherapie van het LUMC – 

RdG zal door de consultant van Terra begeleid worden.  

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag  

Uiterlijk 15 januari a.s. een motivatie en curriculum vitae met daarin per functie een korte 

beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen.  

Wilt u ons bij sollicitatie laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag? 

N.B. Via een sollicitatiebutton bij de vacaturetekst op onze site kunt u uw gegevens 

uploaden. 

 

Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een 

kennismakingsgesprek met onze consultant.  Deze gesprekken vinden plaats in de weken 2 t/m 5 

van 2018. Vervolgens zal Terra Management Search op 12 februari haar voorstel aan het LUMC – 

RdG doen. 

 

De eerste gespreksronde bij het LUMC – RdG is op 14 februari a.s.  De 2e gespreksronde is op 22 

februari a.s. gepland.  

Hierna worden referenties ingewonnen en vindt er eventueel zo spoedig mogelijk een assessment 

plaats. Het is de bedoeling de procedure vóór 1 maart 2018 aanstaande af te ronden.  

 

Wilt u ons laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u 

tijdens uw afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?  

 

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen.  

 

Dianne Kurvers, Search Consultant  

Amersfoort | Terra Management Search | 085  070 25 97 | www.terrasearch.nl 


