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Voorwoord 
 

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

Organisatorisch Manager bij Trombosedienst Leiden en omstreken 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 organisatorisch manager.  

 

Meer informatie over de Trombosedienst Leiden en omstreken kunt u vinden op  

http://trombosedienst-leiden.nl/. 

 

 

 

Terra Management Search, 

 

Bert Hokken, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant  

 

  

http://trombosedienst-leiden.nl/


 

© Terra Management Search, Informatienotitie, Trombosedienst Leiden e.o. Organisatorisch Manager   
      3/9 
 

Trombosedienst Leiden en omstreken 

 

De Trombosedienst Leiden en omstreken  is met 57 medewerkers een zelfstandige stichting 

gelieerd aan het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). 

De dienst verzorgt het instellen, controleren en begeleiden van ruim 10.000 mensen in de regio 

Leiden die antistollingsmiddelen gebruiken. De trombosedienst Leiden speelt een belangrijke rol bij 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van antistollingsbehandeling en de ICT ondersteuning 

daarvan. Er is een intensieve samenwerking met het LUMC en andere trombosediensten zowel op 

organisatorisch en medisch inhoudelijk gebied als op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.  

Door toenemende wet- en regelgeving, marktwerking en de mogelijkheden van nieuwe 

antistollingsmedicatie bevindt de Trombosedienst Leiden zich in een interessante en uitdagende 

periode van verandering en innovatie. 

 

Ontwikkelingen in de antistollingszorg 

De afgelopen jaren is de antistollingszorg in toenemende mate complex geworden.  

• De wet en regelgeving is toegenomen en gedetailleerder geworden. Er zijn toenemende 

eisen op het gebied van kwaliteit, niet alleen op het gebied van de medische zorg maar 

ook in de organisatie zelf, zich uitend in het vereiste om als trombosedienst geaccrediteerd 

te zijn. 

• De financieringsstructuur is veranderd en de trombosediensten zijn nu zelfstandig 

eindverantwoordelijk voor het financieel beleid en de resultaten. Hiervoor zijn 

onderhandelingen resulterend in contracten met prijs-volumeafspraken met de individuele 

ziektekostenverzekeraars noodzakelijk geworden.  

• De antistollingszorg zelf is ook in toenemende mate complex. Waar vroeger de diverse 

organisaties waar een patiënt mee van doen had min of meer zelfstandig konden opereren 

is nu een efficiënt georganiseerde ketenzorg een vereiste. Dit maakt het noodzakelijk om 

met alle ketenpartners periodiek overleg te voeren over een efficiënte organisatie van de 

ketenzorg resulterend in lokale, regionale of ook landelijke protocollen.  

• Er zijn ook zogenoemde nieuwe antistollingsmiddelen op de markt gekomen die geleidelijk 

aan meer en meer gebruikt worden waardoor de behoefte aan de antistollingsbehandeling 

zoals die door de trombosedienst wordt verzorgd afneemt. Dit resulteert dus in een afname 

van het volume van de antistollingsbehandeling met een afname van de productie en de 

omzet als gevolg. Dit zal moeten gaan resulteren in een inkrimpen van de organisatie en 

het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere trombosediensten of andere 

organisaties in de zorg om te kunnen zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering. 

 

Dit alles maakte het noodzakelijk na te denken over de optimale structuur van het management 

van de trombosedienst Leiden zodat deze niet alleen voldoet aan de eisen van deze tijd maar ook 

toekomstbestendig is.  
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Waar de Trombosedienst tot medio 2016 onder leiding stond van een eenhoofdige directie (een 

medicus/specialist (van het LUMC), is er gekozen voor nieuwe structuur met duaal management. 

De directie wordt gevormd door een combinatie van een medicus/specialist en een organisatorisch 

manager, die samen de eindverantwoordelijkheid dragen. 

 
De organisatie  
 
Hieronder het organogram van de Trombosedienst Leiden 
 

 

 

Het bestuur 

Het bestuur van de Trombosedienst Leiden en omstreken is de Raad van Bestuur van het LUMC. 

 

De medisch manager: 

• Is medisch eindverantwoordelijk; 

• Geeft leiding aan de doseerartsen en heeft functionele lijnen met zowel de analisten, de 

teamleiders als de staf. Deze medewerkers vallen hiërarchisch onder de organisatorisch 

manager, dus de medisch manager levert waar nodig medisch vakinhoudelijke input (ten 

behoeve van functioneringsgesprekken, besprekingen/evaluaties etc). 

 

De organisatorisch manager: 

• Is organisatorisch eindverantwoordelijk; 

• Is eindverantwoordelijk voor personeel en het kwaliteitssysteem; 

• Geeft hiërarchisch en direct leiding aan analisten, teamleiders, en de staf en indirect aan 

alle operationeel medewerkers werkzaam bij de Trombosedienst. Deze operationeel 

medewerkers leggen verantwoording af aan hun teamleiders. 
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medisch- en organisatorisch manager: 

• Gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie 

• Gezamenlijk eindverantwoordelijk voor financiële zaken. De taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden m.b.t. uitvoering van het door de directie vastgestelde financiële 

beleid zijn belegd bij een financieel administrateur; 

• Gezamenlijk verantwoordelijk voor besluitvorming ziektekostenverzekeraars en grote 

investeringen; 

• Gezamenlijk verantwoordelijk voor strategisch beleid en beslissingen mb.b.t. toekomstige 

ontwikkelingen; 

• Gezamenlijk verantwoordelijk voor externe contacten, voor zover niet medisch inhoudelijk. 

 

De huidig medisch manager Dr. F.J.M. van der Meer is tevens internist in het LUMC, hij is bijna 30 

jaar verbonden aan de Trombosedienst Leiden. Vanuit de Trombosedienst Leiden én vanuit de 

afdeling Trombose en Hemostase van het LUMC wordt deze gedeelde functie als een belangrijke 

meerwaarde gezien in de samenwerking. De heer van der Meer zal over twee jaar met pensioen 

gaan, een keuze qua bestuursmodel zal voordien gemaakt moeten worden. Een van de modellen 

waar naar gekeken wordt is het model waarbij de organisatorisch manager alleen 

eindverantwoordelijk zal zijn. Of dit een haalbaar model is, hangt onder andere af van het 

functioneren van de nieuwe organisatorisch manager, 

 

Het Management Team bestaat uit de medisch- en organisatorisch manager, de 2 teamhoofden, 

de administrateur en de managementassistente.  

Bij de trombosdienst werken 57 medewerkers (34 fte). 40 van hen hebben een vast contract, 17 

een tijdelijk contract. Deze 57 medewerkers worden gedetacheerd vanuit het LUMC. 

Daarnaast heeft Trombosedienst Leiden zelf 12 medewerkers met een oproep (0-uren) contract. 

De Trombosedienst Leiden wordt vanuit het LUMC gefaciliteerd met een aantal zaken zoals 

personeelszaken en arbodienst. De werksfeer bij de Trombosedienst Leiden wordt als plezierig 

ervaren. Veel medewerkers werken er al lang.  

 

De teamleiders zijn gewend om zelfstandig te werken maar hebben behoefte aan een stevige 

sparringpartner die – daar waar nodig – een duidelijke richting aangeeft. Transparantie in koers en 

visie wordt door de teamleiders – maar ook door de andere medewerkers – op prijs gesteld.  

 

De administratie is onder de hoede van een ervaren administrateur die al jaren aan de 

Trombosedienst verbonden is. Hij heeft goed zicht op de financiën wat niet weg neemt dat de 

organisatorisch manager duidelijk dient aan te geven welke managementformatie binnen de 

organisatie gewenst is. 

 

In verband met het vertrek per 1 december 2017 van de organisatorisch manager is er een 

vacature ontstaan. De organisatorisch manager heeft binnen een jaar na indiensttreding besloten 

om niet verder te willen gaan in deze functie, belangrijkste reden is dat zij niet haar eigen 

doelstellingen behaalde.  
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Organisatorisch manager, de functie 

 

De organisatorisch manager vormt samen met de medisch manager de duale directie van 

Trombosedienst Leiden.  De medisch manager is verantwoordelijk voor de medische en 

laboratoriumtechnisch inhoudelijke zaken en kwaliteit. De organisatorisch manager is 

verantwoordelijk voor organisatie, personeel, ICT, financiën, inkoop en kwaliteitssysteem.  

Samen bent u eindverantwoordelijk voor de gehele Trombosedienst Leiden en ontwikkelt u het 

strategisch beleid. Dat beleid wordt vervolgens door u vertaald naar beleidsplannen op tactisch 

niveau.  

Van de organisatorisch manager wordt verwacht dat er lange en middellange termijnplannen voor 

de dienst worden opgesteld die de dienst in staat stellen op innovatieve, kostenbewuste- en 

kwaliteitsbewuste wijze de toekomst tegemoet te gaan. Ook zult u samen een visie ontwikkelen 

over de wijze waarop de krimpende markt tegemoet getreden wordt. 

 

Belangrijk aandachtsgebied blijft de accreditatie. Voor een heraccreditatie ISO 15189 zijn alle 

benodigde documenten eind november ingediend. Begin 2018 zal een beoordeling plaatsvinden. 

Daarnaast speelt op dit moment de gewijzigde privacy wetgeving die invloed zal hebben op de 

werkwijze. De kwaliteitsmedewerker is al 30 jaar in dienst, eerst als verpleegkundige de laatste 

jaren als kwaliteitsmedewerker. Zij zoekt in de nieuwe manager een sparringpartner om samen de 

certificering en het kwaliteitshandboek op hoog niveau te onderhouden. 

 

In deze functie geeft u hiërarchisch direct leiding aan twee teamleiders, de kwaliteitsfunctionaris, 

de financieel administrateur, de management assistente en de analisten en indirect aan de 

operationele medewerkers bloedafname en trombosebehandeling en de secretaresses.   

De duale directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van het LUMC. 

 

In  deze functie onderhoudt u vele contacten. Intern met de afdelingen van het LUMC en extern 

met leveranciers, zorgaanbieders, managers van andere trombosediensten, Federatie 

Nederlandse Trombosediensten, geschillencommissie. Incidenteel heeft u contact met patiënten bij 

de afhandeling van klachten. 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 

• Organisatie:  

Verantwoordelijk voor de inrichting van de organisatie. Het ontwikkelen van structuur die 

aansluit bij strategie & beleid, plannen voor de toekomst, het primaire proces, de systemen 

en de cultuur waarbij de onderlinge samenhang een essentiële rol speelt. Prioritering 

speelt hierbij een grote rol. 
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• Personeel: 

Direct leidinggeven aan lijnmanagers en staf. Coachen en stimuleren dat zij 

proceseigenaren zijn, die procesontwerp en resultaat systematisch besturen. Denken in 

resultaten met PDCA cyclus. Eindverantwoordelijk voor alle operationele medewerkers. Zij 

ontvangen direct leiding van de teamleiders, die in structurele 1-1 gesprekken 

verantwoording afleggen aan de organisatorisch manager.    

  

• Kwaliteit: 

Eindverantwoordelijk voor kwaliteitssysteem, veiligheid en continuïteit van de zorg van de 

Trombosedienst. Patiënt centraal stellen: continu werken aan klanttevredenheid, 

professionele zorg, complete en duidelijke informatievoorziening en juiste benadering. 

 

• Financiën 

Gedeelde eindverantwoordelijkheid (met medisch manager) voor het vaststellen van de 

door de financieel administrateur opgestelde begroting.  

Gedeelde eindverantwoordelijkheid (met medisch manager) voor het vaststellen van het 

financiële beleid.  Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van 

het financiële beleid binnen het daarvoor vastgestelde budget zijn gedelegeerd aan de 

financieel administrateur. Eindverantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van dit beleid 

ligt bij de organisatorisch manager. 

 

• Innovatie/projecten 

De organisatorisch manager is binnen de Trombosedienst als programmamanager 

generalist en overziet een keten van verschillende projecten binnen de organisatie. Deze 

projecten dienen allemaal een gezamenlijk doel. De organisatorisch manager draagt zorgt 

dat alle projecten op dezelfde lijn zitten en beheert en bewaakt de voortgang. 
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Organisatorisch Manager, het profiel 

 

Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel: 

• U heeft een academisch werk- en denkniveau 

• U heeft een HBO+ opleiding op het gebied van management (in de zorg); 

• U heeft kennis van en ervaring met management, bedrijfsvoering en kwaliteitsontwikkeling; 

• U heeft leidinggevende ervaring op tactisch-strategisch niveau;  

• U bent gewend om in een complexe omgeving samen te werken met professionals; 

• U heeft ervaring met verander- en projectmanagement; 

• U  bent in staat om richting te geven aan de organisatie, visie en strategie te ontwikkelen 

waarbij u het langere termijn perspectief van de organisatie voor ogen heeft;  

• U betrekt medewerkers en weet visie/strategie te vertalen naar processen en 

ontwikkelingen die nodig zijn om plannen en doelen te realiseren; 

• U beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en heeft een 

verbindende managementstijl; 

• U weet medewerkers te faciliteren, motiveren en stimuleren zodat resultaten bereikt 

worden. 
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Praktische informatie en de procedure 
 

De omvang van het arbeidscontract is 32-36 uur per week. Standplaats voor de functie is Leiden. 

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 11. 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. 

 

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

kandidaten aan Trombosedienst Leiden voorleggen in de vorm van een presentatie van curricula 

vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop volgt bij de Trombosedienst Leiden zal 

door de consultant van Terra begeleid worden. Een assessment kan deel uitmaken van de 

procedure.  

 

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

Uiterlijk 7 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 1 t/m 4 

van 2018. Vervolgens zal Terra Management Groep haar voorstel aan de Trombosedienst doen. 

 

De eerste gespreksrondes bij de Trombosedienst Leiden moeten nog gepland worden. Nadere 

informatie hierover zullen wij z.s.m. aan kandidaten verstrekken.  

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 bereikbaar bent?  

 

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

 

Dianne Kurvers, Search Consultant  

Terra Management Search | Telefoon 035 – 625 00 50 | www.terrasearch.nl 


