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Voorwoord 

Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor de positie van afdelingsafdelingshoofd 

bedrijfsvoering van de afdeling Radiologie van het St. Anna Ziekenhuis inzicht te geven in 

de organisatie, de vacante positie en het gewenste profiel. De laatste paragraaf geeft 

praktische informatie over de procedure.  

  

Dit document is tot stand gekomen na gesprekken met de clustermanager, een collega 

leidinggevende, radiologen, meerdere medewerkers van de afdeling radiologie, de 

afdelingssecretaresse en een van de HR-adviseurs. Daarnaast zijn interne en openbare 

documenten geraadpleegd. Aldus is een goed beeld ontstaan van de strategie en 

ontwikkeling van de organisatie. 

  

Meer informatie over de organisatie vind je op www.st-anna.nl.   

 

Terra Management Search, 

 

Bert Hokken, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant 

 

 

  

http://www.st-anna.nl/
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Het St. Anna Ziekenhuis 

Het St. Anna Ziekenhuis maakt deel uit van de St. Anna Zorggroep in zuidoost Brabant. 

De St. Anna Zorggroep bestaat naast het ziekenhuis uit het medisch 

sportgezondheidscentrum TopSupport en de vier woonzorgcentra van Ananz. De kracht 

van de St. Anna Zorggroep zit in de kleinschalige, goede en brede basiszorg. Het 

complementaire aanbod van de St. Anna Zorggroep omvat zorg op het gebied van 

preventie, ziekenhuiszorg (cure), verpleging en woonzorgcentra (care) en nazorg. Dankzij 

de samenwerking tussen bovenstaande drie topmerken is de St. Anna Zorggroep in staat 

steeds de beste totaaloplossing aan te bieden 

Het St. Anna Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis met een regionale functie. De 

organisatie levert hoogwaardige medische-specialistische diagnostiek en (na)behandeling 

en werkt nauw samen met de eerstelijnszorg, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, 

revalidatiecentra en academische ziekenhuizen in de regio. De organisatie heeft 

verschillende (sub)locaties. 

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan een mogelijke fusie met het Catharina 

Ziekenhuis te Eindhoven. Naar aanleiding van een negatief advies van het ACM 

(Autoriteit Consument en Markt) is eind vorig jaar besloten om de fusie niet door te laten 

gaan. Het St. Anna Ziekenhuis heeft hierna gekozen om zelfstandig hoogwaardige zorg te 

blijven leveren en het beleid is hierop afgestemd. 

 

De organisatie 

De St. Anna Zorggroep heeft een toonaangevende positie in de samenleving van Geldrop 

– Eindhoven. De organisatie is aanbieder van preventie, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, 

nazorg en medische sportgezondheidszorg. Daarbij speelt de organisatie in op de 

veranderende zorgpopulatie en zorgvraag, de concurrentie in de regio, de toenemende 

kwaliteits- en volumenormen en de afnemende financiële en personele middelen.  

Gezien de dynamiek, wil de St. Anna Zorggroep de meerwaarde van de eigen unieke 

combinatie van ziekenhuis, ouderenzorg en sportmedisch centrum nog beter inzetten voor 

haar patiënten en cliënten. Zo maakt de organisatie verbindingen tussen Sport & 

Bewegen, Ananz en geriatrie, wordt er gericht op preventie met beweeg- en leefstijl 

programma’s, wordt geriatrische expertise ook beschikbaar gesteld aan de huisarts en 

biedt de organisatie bijvoorbeeld oudere patiënten die een heupoperatie hebben 

ondergaan na een ziekenhuisopname een herstel- en revalidatieprogramma aan.  

De manier waarop de St. Anna Zorggroep haar dienstverlening vormgeeft blijft daarin 

onverminderd belangrijk; zorg vanuit een bijzondere betrokkenheid in een ‘Aangenaam 

Anna’.  

Die bijzondere betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in één-op-één contact met de eigen 

specialist, in vriendelijke en meelevende medewerkers en in de goede relatie met de 

eerste lijn. Huisartsen geven aan dat de korte lijnen met de specialist, die ze veelal 

persoonlijk kennen, hen helpt bij de zorgverlening in hun eigen praktijk. Patiënten voelen 

zich bij St. Anna op hun gemak, hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van de 

behandelrelatie en het genezingsproces.  
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De St. Anna Zorggroep wil er zijn voor alle inwoners uit de regio, op de momenten die 

ertoe doen. Het leveren van kwalitatief hoogstaande, veilige en patiëntgerichte zorg staat 

daarbij voorop. Value Based Health Care is het leidende principe. Dat betekent dat er 

steeds gezocht wordt naar een optimum tussen het verlenen van zorg, die tegemoetkomt 

aan de wensen en behoeften van patiënten en inwoners uit de regio, en de bijbehorende 

kosten. De St. Anna Zorggroep organiseert daarom een onvoorwaardelijke en continue 

verbetercultuur, waarin professionals zich kunnen blijven ontwikkelen en die 

mogelijkheden biedt voor ondernemerschap binnen de gehele zorgketen.  

 

De missie 

De St. Anna Zorggroep is er voor alle inwoners uit de regio op de momenten die ertoe 

doen. Samen met de (zorg)partners van de organisatie bevordert zij de gezondheid en 

kwaliteit van leven. Op persoonlijke wijze wordt er zorg geleverd en georganiseerd op het 

gebied van preventie, cure, care en nazorg. De reële behoefte van patiënten en cliënten 

worden centraal gesteld. De St. Anna Zorggroep wil een betrokken en actieve zorggroep 

zijn, die midden in de samenleving staat en een compleet aanbod van uitstekende zorg 

biedt. De gezondheid, de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de inwoners in de 

regio Geldrop-Eindhoven staan hierbij centraal. Dat wil zeggen dat - naast op de behoefte 

afgestemde zorg - preventie en nazorg ook onderdeel zijn van het zorgaanbod. De St. 

Anna Zorggroep levert de zorg zelfstandig daar waar dat kan en -als partner in het 

zorgnetwerk- daar waar nodig. Voor de medisch specialisten en medewerkers wil de 

organisatie een aantrekkelijke werkgever zijn, waar het plezierig werken is en waar 

mensen op ieder niveau uitgedaagd worden om zelfstandig en met elkaar professioneel 

en oplossingsgericht te handelen. 

 

De kernwaarden 

De kernwaarden van de St. Anna Zorggroep zijn Professioneel en Persoonlijk, Vindingrijk 

en Verbindend. Deze kernwaarden zijn het fundament van de organisatie en zijn bindend 

en sturend tegelijk. Ze geven aan waar de St. Anna Zorggroep in gelooft en waar de 

organisatie voor staat. De kernwaarden hebben niet alleen betrekking op de eigen 

handelwijze maar drukken ook de verantwoordelijkheden uit naar de stakeholders 

(maatschappij, medewerkers, patiënten, cliënten, eerste lijn en samenwerkingspartners).  

 

Professioneel en Persoonlijk: 

De St. Anna Zorggroep is betrokken bij de gezondheid en kwaliteit van leven van de 

inwoners van de regio Geldrop/Eindhoven. Het zorgaanbod is kwalitatief hoogwaardig en 

de organisatie is financieel gezond. De medisch specialisten en medewerkers handelen 

professioneel en oplossingsgericht. Vanuit de bijzondere betrokkenheid wordt er een 

passend zorgaanbod geboden dat op persoonlijke wijze en nabij georganiseerd is.  

De St. Anna Zorggroep gaat voor langdurige relaties en investeert nadrukkelijk in een 

aangename beleving (Aangenaam Anna). De processen zijn efficiënt en klantgericht, 

waarbij zelfredzaamheid van patiënten en cliënten tot zijn recht komt.  
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Vindingrijk en Verbindend: 

De St. Anna Zorggroep stelt de mens en zijn behoefte in iedere levensfase centraal en is 

hierbij vernieuwend en origineel. De organisatie toont zijn betrokkenheid door samen met 

patiënten, cliënten en zorgpartners naar werkende oplossingen te zoeken, óók als deze 

niet direct voor de hand liggen. De organisatie is geworteld in de regio en vormt een 

verbindende schakel in de zorg. Verbondenheid is in alle lagen van de organisatie terug te 

zien, niet alleen bijzonder verbonden met de patiënten, cliënten en zorgpartners, maar 

ook met het team onderling. De St. Anna Zorggroep is een aantrekkelijke werkgever, waar 

het plezierig en uitdagend werken is en waar eigen initiatieven worden gestimuleerd. 

 

De strategie 

De Zorggroep St. Anna kent een viertal speerpunten waarin de organisatie wil excelleren 

met hun zorgpaden en hun samenwerking in de keten.  

- Sport en Bewegen 

- Slimme Zorgpaden voor planbare operatieve zorg  

- Chronische Zorg  

- Anna voor ouderen 

 

De St. Anna Zorggroep voelt zich vanuit haar betrokkenheid verantwoordelijk voor de 

gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners uit de regio Geldrop/Eindhoven.  

De organisatie heeft op de volgende vier strategische domeinen doelstellingen 

geformuleerd voor de periode 2016-2018:  

• Zorgaanbod en zorgpartners: De St. Anna Zorggroep levert en organiseert samen met 

haar (zorg)partners een compleet aanbod van uitstekende, veilige en op de behoefte 

afgestemde zorg voor jong tot oud. Binnen het totale pakket van zorg wordt op een viertal 

speerpunten extra ingezet als het gaat om een excellent en onderscheidend aanbod.  

• Klant en markt: De St. Anna Zorggroep heeft een onderscheidende reputatie als 

‘bijzonder betrokken’ bij de inwoners en partners uit de regio. Op de vier speerpunten 

wordt een zeer concurrerend aanbod in de markt gezet.  

• Bedrijfsvoering en financiën: De St. Anna Zorggroep heeft een solide financiële positie, 

een transparante bedrijfsvoering en efficiënte en klantgerichte processen.  

• Organisatieontwikkeling en personeel: De St. Anna Zorggroep is een aantrekkelijke 

organisatie om in te werken en de besturing en inrichting van de organisatie is passend bij 

de ambitie en kernwaarden.  

 

De strategische doelstellingen 2016-2018 zijn/worden door middel van kaderbrieven, 

exploitatiebegrotingen en de daaraan gekoppelde jaarplannen gefaseerd gerealiseerd 

binnen de beleids- en begrotingscyclus en gemonitord binnen de Planning & Control 

cyclus.  

 

2019 

In de kaderbrief 2019 zijn de voornemens voor de zorggroep voor dat jaar kort en bondig 

samengevat. Op de volgende bladzijde tref je deze kaderbrief.  
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De structuur 

De verschillende locaties, bestaande uit het St. Anna Ziekenhuis, Ananz (vier 

woonzorgcentra in Geldrop/ Heeze) en TopSupport (medisch gezondheidscentrum in 

Eindhoven) vormen de St. Anna Zorggroep. Onderling is er een goede samenwerking. 

De zorggroep heeft drie organisatieniveaus.  

Een strategisch niveau, dit niveau bestaat uit de raad van bestuur samen met het bestuur 

medische staf. Een tactisch niveau, bestaande uit clusters, diensten en stafafdelingen en 

een operationeel niveau, de afdelingen. Zie onderstaand organogram: 

 
 

Op ieder organisatieniveau is er sprake van duaal en integraal management. Het duale 

management is voor het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk voor de 

inhoud en de realisatie van het beleid, de inzet van de benodigde middelen en de sturing 

op resultaten binnen het afgesproken budget. De toepassing van duaal en integraal 

management stimuleert de samenwerking tussen de verschillende disciplines, zoals de 

medische, verpleegkundige en verzorgende professionals. 

 

De St. Anna Zorggroep hanteert het uitgangspunt dat het primaire proces zoveel mogelijk 

op operationeel niveau georganiseerd wordt. Daarom wordt ernaar gestreefd de 

bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie 

neer te leggen. 



 

Terra Management Search, Informatienotitie afdelingshoofd bedrijfsvoering radiologie ‘St. Anna Ziekenhuis’, okt. 2018 8/13 
   
 

  

 
Financieel 

Al jarenlang boekt de St. Anna Zorggroep goede financiële resultaten; zowel op het 

gebied van ziekenhuiszorg als in de ouderenzorg en de sportzorg. In de BDO-benchmark 

Ziekenhuizen 2016 behaalde de organisatie zelfs met een 10 als rapportcijfer de 6e 

plaats. De St. Anna Zorggroep wil ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie 

blijven door actief in te spelen op ontwikkelingen in het zorglandschap, flexibel te zijn, 

verbindingen te leggen die waarde toevoegen voor patiënten en cliënten en door 

patiëntvriendelijke en doelmatige zorg te leveren.  
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De afdeling Radiologie 

Binnen het cluster Medisch Ondersteunende specialismen valt de Afdeling Radiologie (ca. 

60 fte; € 5 miljoen) die duaal wordt aangestuurd door een medisch- en een 

bedrijfsvoerend leidinggevende. Op deze hoog-dynamische, kapitaalintensieve afdeling 

worden diagnostiek en behandelingen door middel van beeldvormende technieken 

(röntgenfoto’s, echografie, CT-scanning, MRI, Angiografie, SPEC-CT etc.) en een eigen 

PACS-systeem verricht in opdracht van verschillende ziekenhuis specialismen maar ook 

voor externe opdrachtgevers zoals huisartsen.  

 

De medewerkers van de afdelingen werken vanuit een grote zelfverantwoordelijkheid. 

Voor de 10 teams zijn 8 ‘aanspreekpunten’ die de dagelijkse coördinatie verzorgen en 

daarover reguliere afstemming hebben met de duale afdelingsleiding/ betreffende 

radioloog.   

 

De ondernemende radiologen werken hecht samen vanuit de vakgroep Radiologie en 

voeren de onderzoeken uit, stellen de diagnose en bewaken de kwaliteit. Tevens 

participeren ze in het Medisch Specialistisch Bedrijf. 

 

De specifieke radiologiethema’s voor 2019 zijn: 

• Investeringen realiseren: DEXA, SPECT-CT (deze worden nu voorbereid); 

• Investering voorbereiden Angiokamer (circa 1 miljoen euro); 

• Verder ontwikkelen en implementeren nieuw Radiologie Informatie Systeem (RIS) 

van leverancier NEXUS; 

• Vormgeven van afdelingsadministratie na komst van nieuw RIS en decentraal 

orderen; 

• Upgrade PACS-systeem; 

• Verder invulling geven aan de leidinggevende structuur van de afdeling: duale 

leiding met aanspreekpunten; 

• Verder vervolgen van teamtraject: aanspreekcultuur, ouder wordende afdeling; 

• Onderhouden van accountmanagement met de aanvragers, m.n. de 5 grootste 

aanvragers; 

• Ondersteunen van mogelijke nieuwe ondernemende initiatieven vanuit 

poortspecialismen. 

 

De toenmalige leidinggevende bedrijfsvoering is binnen het ziekenhuis bij een andere 

afdeling gaan werken. Haar functie is in de afgelopen maanden ingevuld door een externe 

interimmanager. Door de wisselingen in management is nu expliciet behoefte aan een 

manager die verbindend is en de afdeling rust geeft, waardoor men kan excelleren. 
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Afdelingshoofd bedrijfsvoering Radiologie, de functie 

 
Het afdelingshoofd bedrijfsvoering radiologie is samen met het medisch afdelingshoofd 

integraal verantwoordelijk voor de radiologische zorg binnen het St. Anna. Hij/zij is primair 

verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringsaspecten van deze afdeling. Hiërarchisch valt het 

afdelingshoofd bedrijfsvoering onder het clustermanagement Medisch Ondersteunende 

specialismen.  

 

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

administratief ondersteunende teams van de afdeling radiologie. Om de taken goed uit te 

voeren zal het afdelingshoofd bedrijfsvoering op beide vestigingen (Geldrop en 

Eindhoven) ‘zichtbaar’ moeten zijn. 

 

Het afdelingshoofd bedrijfsvoering stemt af met het clustermanagement en de 

verantwoordelijke stafafdelingen en geeft samen met het medisch afdelingshoofd vorm 

aan de strategie en visie van het St. Anna op het gebied van radiologische zorg en 

operationaliseert deze naar de afdeling toe. 

Daarnaast is het afdelingshoofd bedrijfsvoering medeverantwoordelijk voor het vertalen 

van relevante in- en externe bedrijfskundige ontwikkelingen naar tactisch/strategisch 

afdelingsbeleid, met als uiteindelijke doel het leveren van hoogwaardige en doelmatige 

radiologische patiëntenzorg. 

 

Belangrijke prioriteiten voor het nieuwe afdelingshoofd bedrijfsvoering radiologie zijn (in 

willekeurige volgorde): 

• Het opstellen van en 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. 

• Het realiseren van het uiteindelijke doel: kwalitatief hoogwaardige en doelmatige 

radiologische zorg in de regio.  

• Monitoring en sturing behoort tot de taken van het afdelingshoofd Bedrijfsvoering 

en hij/zij stuurt hierop en is verantwoordelijk voor het opleveren van de juiste 

management-informatie. 

• Het zorgdragen voor een efficiënt proces bij de aankoop en ‘gedragen’ 

implementatie van grote investeringen. 

• Het doorvoeren van een goed personeelsbeleid, met aandacht voor 

organisatiestructuur en een coachende rol voor de acht aanspreekpunten binnen 

deze structuur.  

• Het zorgen voor een geoliede werkorganisatie, die zich flexibel kan opstellen om 

mee te bewegen met de veranderende zorgvraag. 
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Kerntaken 

• Is duaal integraal eindverantwoordelijk voor een goed lopende afdeling radiologie 

en primair verantwoordelijk (operationeel, tactisch én strategisch) op alle 

deelgebieden binnen het vakgebied bedrijfsvoering. 

• Ontwikkelt samen met het medisch afdelingshoofd een meerjarenbeleidsplan en 

doelstellingen voor de radiologische zorg en levert een bijdrage voor jaarplan, 

meerjarenplan en visie van het cluster. 

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

productie en personeel: bewaken van productieafspraken, budgetmonitoring, 

kostenbeheersing, bijdragen in investeringen en personeelsmanagement. 

• Zorgt tijdig voor adequate stuurinformatie. 

• Bepaalt samen met het medisch afdelingshoofd de prioriteiten binnen de 

paramedische- en administratief ondersteunende teams. 

• Stuurt ‘de team-aanspreekpunten’ aan én is de directe leidinggevende van de 60 

medewerkers. 

• Creëert een open cultuur in de afdeling waar de kernwaarden van St. Anna tot hun 

recht komen. 

• Bewaakt met team-aanspreekpunten de opleidingsplekken en stages binnen de 

laborantengroep. 

• Zorgt voor gestroomlijnde (externe) ketenzorg. 

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

Radiologie. 

• Onderhoudt met het medisch afdelingshoofd het accountmanagement met de 

aanvragers, m.n. de 5 grootste aanvragers. 

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

vraagstukken betreffende radiologische zorg. 

• Is verantwoordelijk voor borging van kwaliteit en leveren van de vereiste input 

m.b.t. de radiologische zorg t.b.v. in- en externe rapportages en verantwoordingen 

aan o.a. vakorganisaties en overheidsinstellingen (IGJ etc.). 

• Onderhoudt contacten met externe partijen binnen het vakgebied om de 

bedrijfskundige ontwikkelingen bij te houden. 
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Hoofd bedrijfsvoering Radiologie, het profiel 

 

Geschikte kandidaten beschikken over:  

• HBO/academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur een afgeronde 

bedrijfskundige opleiding;  

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

control houden van een (onderdeel van een) organisatie waar professionals 

werkzaam zijn; 

• Aantoonbaar inzicht in het functioneren van een ziekenhuisorganisatie, 

radiologische kennis is een pré; 

• 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. 

 

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. 

 

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.  

 

De juiste kandidaten zijn analytisch sterk en denken in processen en weten deze 

voortdurend te optimaliseren. Zij hebben een goed ontwikkeld gevoel voor (politieke) 

verhoudingen en communiceren makkelijk op alle niveaus binnen en buiten de afdeling.  
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Praktische informatie betreffende de procedure 

 

De omvang van het arbeidscontract is bij voorkeur fulltime, waarbij 4 dagen van 9 uur per 

dag mogelijk is. Standplaats voor de functie is Geldrop en Eindhoven. 

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

geschiktheid. 

De functie is ingeschaald in FWG60 Cao Ziekenhuizen (maximaal € 4.466,00). Daarnaast 

biedt St. Anna gunstige aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering 

en goede faciliteiten op het gebied van scholing.  

 

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 St. Anna voorleggen in de vorm van een presentatie van 

curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop volgt bij de afdeling 

Radiologie zal door de consultant van Terra begeleid worden.  

 

Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search 

graag uiterlijk 5 november a.s. een motivatiebrief en curriculum vitae.  

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

N.B. Via een sollicitatiebutton bij de vacaturetekst op onze site kun je je gegevens 

uploaden. 

 

Wanneer je profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij je uit voor een 

kennismakingsgesprek met onze consultant.  Deze gesprekken vinden plaats in de 

weken 43 t/m 45 van 2018. Vervolgens zal Terra Management Search haar voorstel aan 

St. Anna doen. 

 

De eerste gespreksronde bij St. Anna is op 20 november a.s. (tussen 12.00 en 19.00 uur).  

De 2e gespreksronde is op 22 november a.s. (tussen 13.00 en 16.00 uur) gepland.  

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

 

Wil je ons laten weten wanneer je afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode 

en hoe je tijdens je afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?  

 

Voor resterende vragen kun je ons bellen of e-mailen.  

 

Dianne Kurvers, Search Consultant  

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

 


