Voor de Raad van Toezicht van Diagnovum hebben wij de volgende positie vacant:
een lid met het aandachtsgebied innovatie en organisatie-ontwikkeling met kennis van de
diagnostiekbranche.
Vacature Lid Raad van Toezicht (m/v)
Profiel
De Raad van Toezicht van Diagnovum bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak
integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in
de stichting op basis van de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht inspireert,
adviseert en controleert de directie en neemt daarbij een kritisch-constructieve houding aan.
Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie voor het bestuur. Het bestuur
bestaat uit een algemeen bestuurder (voorzitter) en lid met de medische portefeuille.
De leden van de Raad van Toezicht beschikken als team over de gewenste deskundigheid en
kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de bedrijfsprocessen
van de organisatie. Alle leden zijn in staat om hun rol als integrale toezichthouder te vervullen en
hebben daarnaast extra aandachtsgebieden. Deze zijn:
voorzitter, bestuurlijke processen, HR
vice-voorzitter, financiën, bedrijfsvoering, ICT
lid, kwaliteit van zorg, diagnostiek, kennis van de 2e lijn,
lid, huisartsenzorg, eerstelijns ketenzorg
lid, innovatie, organisatie-ontwikkeling, branche-kennis (vacant)
Binnen de Raad van Toezicht streven we naar een goede verdeling tussen man en vrouw
daarnaast beschikken de leden van de Raad van Toezicht bij voorkeur over een voor de
organisatie relevant netwerk.
Algemene functie eisen (geldend voor elk lid van de Raad van Toezicht)
 Academisch werk- en denkniveau
 Op strategisch niveau kunnen handelen
 Kennis van bestuur en management
 Kennis van de eerstelijnszorg/diagnostiek in relatie tot de keten;
 Affiniteit met de doelstellingen van Diagnovum
 Kennis van de financiering van de ELD
 Inzicht in en gevoel bij het netwerk van stakeholders voor Diagnovum
 Kennis van en handelen naar de Governancecode Zorg

Gewenste kwaliteiten / profielkenmerken voor het te werven lid Raad van Toezicht
 Een visie op de toekomst en positionering van medische diagnostiek
 Heeft kennis van en ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van
samenwerking
en netwerkvorming
 Kennis van het speelveld waarbinnen de diagnostiek zich bevindt en welke
ontwikkelingen
er plaats vinden.
 Ervaring met organisatie-ontwikkelingsvraagstukken, bijvoorbeeld in de rol als
organisatie-adviseur.
 Is ondernemend ingesteld
De organisatie
Diagnovum brengt de poortwachtersfunctie van de huisartsen en de specialistische kennis van
binnen een ziekenhuis bij elkaar. Samen zorgen we voor de beste diagnostische zorg in de buurt.
In de regio Midden-Brabant doen we dit samen met het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ).
In de regio West-Brabant doen we dit samen met het Bravis ziekenhuis en in de regio Zeeland
doen we dit met ZorgSaam ziekenhuis en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz). Diagnovum
faciliteert de huisarts en andere aanvragers van eerste lijns diagnostiek en slaat een brug tussen
de eerste en tweede lijn. Diagnovum staat voor doelmatige, zuinige, specialistische en de beste
diagnostische zorg voor iedereen, in de buurt. Diagnovum ontzorgt, faciliteert, denkt mee, deelt
kennis en stroomlijnt informatie zodat de focus van de aanvrager op de patiënt blijft. Doordat
huisartsen, specialisten en Diagnovum gebruikmaken van dezelfde informatiesystemen, gaat er
geen informatie verloren en voorkomen we dubbeldiagnostiek. Diagnovum verzorgt de integrale
diagnostiek in de regio en versterkt de lokale zorgketen.
Een sterk veranderende maatschappij, vraagt om innovatieve zorgverleners. Ook in de
eerstelijnszorg zijn de veranderingen de komende jaren groot. Dit vraagt om een klantgerichte
aanpak. Diagnovum speelt hierop in door:
een vertrouwd gezicht te zijn voor de patiënt, met gekwalificeerde medewerkers;
continu te investeren in kennis en technische ondersteuning;
maatwerk in diagnostiek te bieden op korte afstand van de patiënt;
gebruik te maken van nabije zorgverleners;
bruggen te slaan tussen eerstelijns en tweedelijnszorg..

Tijdsinvestering
De Raad van Toezicht vergadert normaliter zes keer per jaar. Daarnaast vinden afhankelijk van de
portefeuille, aanvullende (voorbereidende) commissievergaderingen plaats en/of
afstemmingsmomenten met betrokken gremia in de organisatie.

De bescheiden vergoeding voor de leden en voorzitter van de Raad van Toezicht wordt
vastgesteld binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg
(NVTZ) en is lijn met de doelstellingen en omvang van de Stichting.
Interesse?
Indien u interesse hebt voor deze functie, verzoeken wij u vriendelijk uiterlijk 30 november 2021
per e-mail uw CV met uitgebreide motivatie voor de functie te doen toekomen. U kunt uw
sollicitatie sturen aan secretariaat@diagnovum.nl , t.a.v. Raad van Toezicht.
De gesprekken zullen op donderdag 9 december 2021 in de avonduren worden gepland.
Informeren
Voor meer informatie kunt u mailen naar bovengenoemd e-mailadres of telefonisch contact
opnemen met mevrouw D. Comperen, secretariaat Raad van Toezicht, via nummer
013 - 542 45 05

