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FUNCTIEPROFIEL MANAGER ZORG & BEDIJFSVOERING  

EEN ORGANISATIE WAAR DE PATIËNT ALTIJD OP DE EERSTE PLAATS STAAT 
Je komt terecht in een uniek, kleinschalig ziekenhuis. Het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven 
is hét gespecialiseerde borst(kanker)zorgziekenhuis, dat op ZorgkaartNederland door patiënten 
wordt beoordeeld met een 9,6. Wij gaan voor de beste medische zorg en elke collega handelt en 
neem beslissingen in het belang van en samen met de patiënt. Naast de beste medische zorg 
kenmerken oprechte aandacht, luisteren, vertrouwen en betrokkenheid onze aanpak. Dit zie je ook 
terug in de manier waarop wij met elkaar willen samenwerken. 
 
Het AMZ bestaat acht jaar. Met gepaste trots kunnen wij zeggen dat het is gelukt om een unieke en  
zichtbare plek in te nemen als expertisecentrum in de borst(kanker)zorg. De pioniersfase is 
afgerond. Het ziekenhuis in Bilthoven vervolgt de weg van de verdere professionalisering. Dit 
gebeurt onder leiding van een Managementteam, dat bestaat uit de bestuurder, de Medisch Manager 
en natuurlijk de Manager Zorg & Bedrijfsvoering. Het ziekenhuis groeit en heeft op dit moment ca 
130 medewerkers, waaronder ca 21 medisch specialisten. Onze kracht zit in tijd en persoonlijke 
aandacht voor de patiënt. Onze medewerkers waarderen de korte en persoonlijke lijnen, het 
kunnen leveren van excellente zorg en de professionele ruimte ten behoeve van de invulling van 
hun werk.  
 
Onze visie:  Gespecialiseerde borst(kanker)zorg maakt excellent 

Onze missie:  Gespecialiseerde borst(kanker)zorg voor iedereen toegankelijk 

 

Wij zijn overtuigd dat door focus en specialisatie in borstkankerzorg er excellente resultaten 

worden geleverd en wij zetten ons dagelijks in om deze zorg voor zoveel mogelijk patiënten 

toegankelijk te maken. We baseren onze kwaliteit van dienstverlening op vier meetbare pijlers: 

1. Hoogste kans op genezing 

2. Beste patiëntbeleving 

3. Beste kwaliteit van leven  

4. Tegen maatschappelijk verantwoorde bekostiging 

Het AMZ wil op al deze gebieden excellente zorg leveren en daarmee een voorbeeld zijn in het 
zorglandschap. Deze pijlers zijn het fundament van de organisatie.  
 
Het AMZ is innovatief en is gericht op samenwerking. In 2020 is in samenwerking met het Sint Jans 
Gasthuis een tweede locatie in Weert geopend (Alexander Monro Zuidoost locatie SJG Weert).  
Het UMC Utrecht en het AMZ zijn voornemens om gezamenlijk het Alexander Monro Ziekenhuis te 
Bilthoven verder uit te bouwen. Dit betreft een intensivering van een samenwerking die al vijf jaar 
bestaat met als doel het bieden van de combinatie van hoogwaardige borst(kanker)zorg, benodigde 
academische zorg, innovatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft het AMZ 
een samenwerking met Siemens Healthineers Nederland, wat leidt tot een verbouwing en 
uitbreiding van het pand in Bilthoven. In deze laatste twee ontwikkelingen speelt de Manager Zorg 
& Bedrijfsvoering een belangrijke rol. 
 

POSITIE VAN DE MANAGER ZORG & BEDRIJFSVOERING IN DE ORGANISATIE 
De Manager Zorg & Bedrijfsvoering ontvangt leiding van de Raad van Bestuur van het AMZ en is lid 
van het Management Team.  
De Manager Zorg & Bedrijfsvoering geeft direct leiding aan de teamleiders (Teamleider Verpleging & 
Medische Beeldvorming, Teamleider Medisch Secretariaat & Planbureau, Teamleider OK en 
Teamleider Hospitality) en indirect aan de gehele zorgorganisatie met uitzondering van de Medisch 
specialisten en de Backoffice.  
De Manager Zorg & Bedrijfsvoering werkt nauw samen met en wordt ondersteund door de (senior) 
medewerkers van de Backoffice (Kwaliteit & Veiligheid, Zorgadministratie, HR, ICT, Finance en 
Marcom). 
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DOEL VAN DE FUNCTIE MANAGER ZORG & BEDRIJFSVOERING 
De Manager Zorg & Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het gehele zorg- 
en facilitaire proces van het ziekenhuis. Hij/zij draagt bij aan (strategische) beleidsontwikkeling en 
– implementatie, maakt samen met het MT het (meer)jarenplan en begroting en stuurt hier op. 
Hij/zij stuurt op managementinformatie, bewaakt de naleving van de (productie)normen en treft 
passende maatregelen bij afwijkingen. Daarnaast houdt de Manager Zorg & Bedrijfsvoering zich 
bezig met organisatorische cultuur, optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid, effectiviteit van de 
zorg en facilitaire processen en verdere professionalisering van de organisatie op tactisch en 
strategisch niveau. 

RESULTAATGEBIEDEN EN KERNTAKEN VAN DE MANAGER ZORG & BEDRIJFSVOERING  
De Manager Zorg & Bedrijfsvoering: 

- Maakt, in managementteamverband, (meer)jarenplan en begroting en stuurt hier op 

- Vertaalt het strategische beleid naar tactisch en operationeel beleid t.b.v. het primaire 
proces 

- Rapporteert over de behaalde resultaten 

- Stuurt op gedrag en op managementinformatie  

- Inspireert en draagt de AMZ kernwaarden uit in woord en daad 

- Werkt aan een werkcultuur waar kwaliteit van zorg van het allerhoogste niveau is en 
wetenschappelijk verantwoord 

- Schept voorwaarden voor een vitale organisatie en heeft aandacht voor de ontwikkeling van 
teamleiders en medewerkers 

- Ontwikkelt ideeën (uitbreiding/vernieuwing van de dienstverlening) en geeft haalbare 
doelstellingen aan voor het strategisch en tactische beleid, conform de uitgangspunten van 
het AMZ 

- Werkt consequent en planmatig 

- Ontwikkelt en onderhoudt een op de patiënt gerichte communicatie- en overlegstructuur 
met tijdige betrokkenheid van de ondersteunende teams 

- Is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van het zorgproces 



Profiel Manager Zorg & Bedrijfsvoering 

 

 
 

- Neemt initiatieven ter optimalisering van de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de 
zorgprocessen 

- Heeft het vermogen om dit soort processen team overstijgend te leiden, inclusief alle in- en 
externe audits 

- Bewaakt de naleving van de (productie) normen en treft passende maatregelen bij 
gesignaleerde afwijkingen 

- Organiseert in- en externe samenwerking ten behoeve van de continuïteit van de zorg 

- Volgt in- en externe ontwikkelingen, wet- en regelgeving, verzamelt en analyseert 
relevante ken- en stuurgetallen en ontwikkelt op basis hiervan voorstellen ten aanzien van 
de zorg/organisatie 

- Is financieel verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de zorg 
- Realiseert zich dat de werkomgeving gekenmerkt wordt door een compacte backoffice. 

FUNCTIE-EISEN 
Kennis 

• Academisch werk en denkniveau, aangevuld met een specifieke (vaktechnische) opleiding 
op HBO+/WO niveau en meerjarige ervaring in een professionele organisatie.  

• Heeft (vakspecifieke) kennis van en ervaring met de zorg- en dienstverleningsprocessen, 
financieel inzicht en het meerjaren strategisch beleid van de organisatie 

• Heeft gedegen kennis van (interne) zorgprocessen 

• Heeft kennis van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg alsmede kennis van relevante 
wet- en regelgeving 

• Kennis van organisatie, veranderingsprocessen, managementtechnieken, leidinggeven en 
proces- en procedurekennis teneinde werkzaamheden samen te voegen van 
organisatieonderdelen en op elkaar af te stemmen 

• Analyseren en interpreteren van bedrijfsresultaten en het leggen van verbanden tussen 
complexe problemen op strategisch niveau is vereist 

• Vakkennis en ontwikkelingen binnen het vakgebied worden op peil gehouden. 
 
Zelfstandigheid 

• Bepaalt als lid van het managementteam mede het strategisch organisatiebeleid 

• Is bevoegd om binnen het jaarplan en het vastgestelde strategische beleid alle besluiten te 
nemen die voor het realiseren van de doelstellingen van de zorg en voor de ontwikkeling en 
de continuïteit van de zorg noodzakelijk zijn 

• Initiatief en pro activiteit zijn vereist bij de ontwikkeling van de zorg- en dienstverlening. 
De functie vereist vindingrijkheid in het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken 
waarvan de consequenties op lange termijn van aanzienlijk belang kunnen zijn voor de 
gehele organisatie 

• Verantwoording vindt veelal achteraf plaats door middel van managementrapportages en 
desgewenst is terugval mogelijk op de Raad van Bestuur. 

 
Sociale vaardigheden 

• Sociale vaardigheden zijn vereist bij het leidinggeven, het onderhouden van (externe) 
relaties, het omgaan met weerstanden, het onderhandelen en bij kritieke, complexe in- en 
externe onderhandelings- of afstemmingsituaties met zwaarwegende belangen gericht op 
het ontwikkelen van strategisch organisatie- en/of zorgbeleid 

• Beschikt over ruimte mate van tact 

• Het kunnen overwinnen van weerstanden en overbruggen van tegenstellingen bij de beleid 
adviserende gesprekken met management, raad van bestuur en externe partijen 

• Beschikt over goede contactuele eigenschappen, is klantgericht (tact, geduld, 
luistervaardigheid) 

• Is communicatief zeer vaardig, kan de communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger en de 
boodschap 

• Kan reflecteren op het eigen functioneren en op dat van de organisatie als geheel; is in 
staat tot het geven en ontvangen van feedback. 

 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
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• Is verantwoordelijk voor de implementatie, uitvoering en realisatie van het 
(vakinhoudelijke) strategisch beleid van het toegewezen organisatieonderdeel en de 
uitvoering van het organisatie-, personeels-, financiële en materiële beleid daarbinnen  

• Het niet correct communiceren/verwerken/vastleggen van informatie heeft invloed op de 
tevredenheid van de patiënt, de medewerker en het functioneren van de organisatie. 

• Er bestaat risico op financiële schade bij het realiseren van de productieafspraken en bij de 
budgetverantwoordelijkheid waarbij foutieve beslissingen financiële risico’s tot gevolg 
kunnen hebben 

• Is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van tactisch/operationeel beleid 
voor het bedrijfsonderdeel, de totstandkoming en realisatie van samenwerkingsafspraken en 
innovaties. Immateriële risico’s kunnen een gevolg zijn van uiteenlopende in- en 
externe contacten 

• Heeft invloed op het meerjaren strategisch organisatiebeleid. 
 
Vaardigheden 

• Is analytisch sterk, werkt systematisch, kan multitasken, weet te prioriteren 

• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Beschikt over goede computervaardigheden en is een ervaren gebruiker van Word en Excel 

• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij de diverse besprekingen in- en extern, het 
voeren van onderhandelingen en het voeren van overleg op strategisch en tactisch niveau 

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van 
managementrapportages en beleidsnota’s 

• Maakt regelmatig gebruik van een PC. 
 
Overige functie-eisen 

• Is nauwkeurig en accuraat 

• Is flexibel, pragmatisch, geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Gaat vertrouwelijk om met zowel mondelinge als schriftelijke informatie 

• Eisen worden gesteld aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij de ontwikkeling 
van de organisatie, de implementatie van veranderingen en bij het doorvoeren van 
beleidswijzigingen 

• Gevoel voor systematiek en ordelijkheid zijn vereist bij het analyseren van een veelheid aan 
gegevens en het uitvoeren en in kaart brengen van bedrijfsanalyses 

• Integriteit is vereist bij het hebben van kennis van de organisatie positie en daaruit 
voortvloeiende toekomststrategie 

• Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag bij het vertegenwoordigen van de 
organisatie. 

 
Inconveniënten 

• De verantwoordelijkheden en resultaten die aan de functie verbonden zijn brengen 
psychische belasting met zich mee. 

 

CAO EN INSCHALING 
Op deze functie is de cao Ziekenhuizen van toepassing. De functie is ingedeeld in FWG 70. 

 


