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   ERVARING

Ik ben een doelgericht manager/adviseur die een goede balans
weet te vinden tussen de mens en zakelijkheid. Naast het vervullen 
van een voortrekkersrol, waarin ik mijn verantwoordelijkheid neem,
kan ik mensen inspireren om mee te bewegen in verandertrajecten. 
Het is mijn missie om samen met anderen patiëntprocessen 
te optimaliseren zodat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt.

PERSOONLIJKE STIJL

• Verbinder

• Resultaatgericht

• Analytisch

• Enthousiasmerend

DIVISIEMANAGER ELECTIEVE ZORG (A. I . )  JULI  2022-HEDEN
RIJNSTATE ZIEKENHUIS  •   ARNHEM /  ZEVENAAR /  VELP

Als divisiemanager ben ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de 

specialismen orthopedie, dermatologie, oogheelkunde, KNO, pijngeneeskun-

de, kaakchirurgie, bijzondere tandheelkunde en plastische chirurgie. Daarnaast 

ben ik gevraagd om input te leveren voor de nieuwe organisatiestructuur die 

per 1 juli 2022 van start is gegaan. 

STRATEGISCHE PROJECTMANAGER -  APRIL 2022-HEDEN
ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI   •   EDE

Als strategische projectmanager ben ik verantwoordelijk voor het verplaatsen 

van zorg van de OK naar andere plaatsen binnen het ziekenhuis. Het doel is 

om meer capaciteit te generen op de OK voor de meer complexe ingrepen. 

STRATEGISCH PROJECTMANAGER -  MEI 2021-HEDEN
ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI   •   EDE

Als strategisch projectmanager was ik verantwoordelijk voor de verkenning, 

de implementatie en de evaluatie van de overgang van een onderneming 

(reumatologie). Naast een impactanalyse heb ik gezorgd voor een 

implemenatieplan om de overgang goed te organiseren. Inmiddels is de 

overgang een feit en volgt nog een evaluatiefase.

BEDRIJFSKUNDIG MANAGER A. I .  -  DECEMBER 2019-MAART 2022
GELRE ZIEKENHUIZEN  •   APELDOORN /  ZUTPHEN

Als bedrijfskundig manager was ik samen met medisch managers integraal 

verantwoordelijk voor het realiseren van het opgestelde beleidsplan en 

jaarplan wat voor zowel locatie Apeldoorn als Zutphen geldt. Daarnaast was  

ik mede verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de vakgroepen 

Interne Geneeskunde in Apeldoorn in Zutphen.

Jantine



STRATEGISCH ADVISEUR JUISTE-ZORG-OP-DE-JUISTE-PLEK 
APRIL 2019 -  DECEMBER 2020  •   VIECURI MEDISCH CENTRUM • VENLO

Als strategisch adviseur was ik mede verantwoordelijk om het thema de 

Juiste-Zorg-op-de-Juiste-Plek (JZoJP) binnen VieCuri op de kaart te zetten. 

Hierbij had ik de rol van sparringpartner met de RvB, het MSB en het 

clustermanagement. Daarnaast had ik een rol als programmamanager om er 

uiteindelijk voor te zorgen dat de zorg verplaatst wordt (dichterbij mensen 

thuis), (duurdere)zorg wordt voorkomen en dat zorg vervangen kan worden 

door bijv. e-Health.

MANAGER CONCERNSTAF A. I .  •  OKTOBER 2018 -  MAART 2019
ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI  •  EDE

Als manager concernstaf heb ik in een tijd van herstructurering een nieuwe 

afdeling ingericht waarbij dienstverlening richting de zorgthema’s en de RvB 

centraal stond. Daarnaast was ik sparringpartner voor de RvB, de medisch 

leiders en de managers zorg en bedrijfsvoering. 

(FTE’s: 40 Budget: > € 500.000,-)

ZORGMANAGER ONCOLOGISCH CENTRUM EN MAAG-,  DARM- EN  
LEVERZIEKTEN •  2016-2018 •  ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI  •  EDE

In deze functie was ik, in gezamenlijkheid met een medisch hoofd, integraal 

verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid voor twee functionele 

eenheden (FE Oncologisch Centrum & FE Maag-, darm- en leverziekten)  

FTE’s: 105 Budget: Budget: > € 6.300.000,-

LID STUURGROEP ONCOLOGIE ALLIANTIE REGIONALE TOPZORG 
(WWW.ARTZ.NL)  •  2016 -  2018 •  EDE-ARNHEM-DOETINCHEM

In deze functie was ik mede verantwoordelijk voor de organi satie van 

oncologische topzorg in Midden- en Oost Gelderland

ZORGMANAGER PATIËNTENCONTACTCENTRUM A.I .  
ZIEKENHUIS GELDERSE •  VALLEI  •  201 •  EDE

Als zorgmanager was ik verantwoordelijk voor de centralisatie van het 

telefonisch klantencontact. 

ZORGMANAGER LONGGENEESKUNDE, INTERNE GENEESKUNDE EN MAAG-,  
DARM EN LEVERZIEKTEN -  ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI  •  2011 -  2015 •  EDE

In deze functie was ik, in gezamenlijkheid met een medisch hoofd, integraal 

verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid voor twee functionele 

eenheden (FE Interne Geneeskunde & MDL en FE Longgeneeskunde).  

FTE’s: 116. Budget: > € 6.500.000,- 

UNITHOOFD LONGGENEESKUNDE EN INTERNE DAGBEHANDELING ZIEKENHUIS 
GELDERSE VALLEI   •   2008 -  2011  •   EDE

In deze functie gaf ik direct leiding aan 37 FTE binnen vier afdelingen. 

Verantwoordelijk voor een goede balans tussen patiëntenzorg, 

dienstverlening, bedrijfsvoering en personeelsbeleid, in afstemming met 

andere afdelingen binnen de organisatie.

UNITHOOFD POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE, LONGFUNCTIE EN KLINISCHE 
GERIATRIE -  ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI   •   2006 -  2008  •   EDE

In deze functie gaf ik direct leiding aan 16 FTE binnen drie afdelingen. 

Verantwoordelijk voor een goede balans tussen patiëntenzorg, 

dienstverlening, bedrijfsvoering en personeelsbeleid, in afstemming met 

andere afdelingen binnen de organisatie.

LOOPBAAN

O R G A N I S A T I E

Ziekenhuis Gelderse Vallei

P E R I O D E

2006 - 2018

O R G A N I S A T I E

Dstiny

F U N C T I E

Interim manager/adviseur

P E R I O D E

2018 - heden



•  Lean SixSigma - Green Belt (Van Eekhout Consulting)

  2022, certificaat 

•  ‘Mediation’ bij Dialogue BV 

2019, certificaat

•  In company Leiderschap- en Managementprogramma (Dialogue B.V.) 

2017, certificaat

•  Master of Health Business Administration (Erasmus University, Rotterdam) 

2015, diploma

•  In company training ‘DE BAAK’ (MD traject) 

2011, certificaat

•  HBO management in Zorg en Dienstverlening (HAN, Nijmegen) 

2010, diploma

•  2015 – 2017, Projectleider DarmLeverCentrum (groei naar kennis- en 

expertise centrum darm- en leverzorg)

•  2015 – 2016, Projectleider ‘flexibiliseren van werktijden’ (werkdruk verlagen 

binnen de klinische afdelingen)

•  2013 – 2019, Projectleider verbouw scopie afdeling t.b.v. centrale reiniging- 

en desinfectie, darmkankerscreening en richtlijn sedatie

•  2011 – 2012, Projectleider ziekenhuisbreed ontwerp en implementatie EVD 

(Elektronisch Verpleegkundig Dossier)

   OPLEIDINGEN

   AFGERONDE OPDRACHTEN


