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Beschik jij over de gouden combinatie van klinisch fysicus én inspirerende en motiverende leidinggevende 
kwaliteiten? Zie jij het als jouw taak om ontwikkelingen op het gebied van medische technologie en ICT 
binnen het JBZ te vertalen naar mogelijkheden, samen met jouw team? Ben jij beleidsmatig sterk, een echte 
verbinder en heb je integriteit hoog in het vaandel staan? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
De functie 
 
Als Klinisch fysicus & Hoofd beleid en zorgtechnologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis:  

 Ben je geregistreerd als klinisch fysicus voor het sub specialisme Algemene Klinische Fysica (AKF) of 
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG), waarbij je op voordracht van de vakgroep klinische fysica 
de rol van medisch manager vervult. Je bent tevens budgetverantwoordelijk voor de investeringen 
medische apparatuur; 

 Geef je leiding aan een divers team van 21 medewerkers: klinisch fysici (3), medisch technologisch 
adviseurs (3), informatieadviseurs (6), een security officer (1) en projectleiders (8); 

 Ben je als lid van het managementteam MICT medeverantwoordelijk voor het MICT beleid: je volgt de 
JBZ-brede strategie, maar je hebt vanwege de technologische ontwikkelingen ook invloed op de 
strategische koers. Je geeft leiding aan technologische vernieuwingen in het zorglandschap;  

 Ben je op beleidsniveau gesprekspartner voor het management. Je adviseert en stuurt gevraagd en 
ongevraagd op beleid en projecten in diverse (management)overleggen; 

 Vervul je de rol van proceseigenaar informatievoorziening: binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn 
horizontale processen benoemd. Daarnaast maak je deel uit van het team Innovatie;  

 Geef je samen met de CMIO (Chief Medical Information Officer) richting aan de andere 
proceseigenaren binnen Integraal Proceseigenaren Overleg (IPO). Hierbij adviseer je en beheer je het 
IPO projectportfolio; 

 Ben je nauw betrokken bij het opleidingstraject van klinische fysica en QME/klinisch informaticus. 
 

Wij vragen 

 

 Een academische opleiding, aangevuld met een registratie als klinisch fysicus. Een wetenschappelijke 
promotie is een pre; 

 Visie op ontwikkelingen op het gebied van medische technologie en ICT (in de zorg) en in staat deze te 
vertalen naar mogelijkheden binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis; 

 Ervaring in het leidinggeven aan professionals. Je bent een faciliterend leider die in staat is ruimte te 
geven aan professionals, te coachen en verbinding te leggen;  

 Je hebt ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen en projectmatig werken (methodieken 
en aansturing); 

 Veerkracht, inlevingsvermogen en zelfreflectie. Je begrijpt wat er speelt binnen de organisatie en 
binnen jouw team en je bent in staat hier proactief op in te spelen en vooruit te denken;  

 Aantoonbare uitgebreide kennis op het gebied van ICT, (klinisch) informatiemanagement, 
informatieplanning, informatiearchitectuur, innovaties en eHealth. 

 
Wij bieden 

 

 Een uitdagende functie in een omgeving die altijd in beweging is: de ontwikkelingen in de 
(zorg)technologie gaan razendsnel. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis blijven we vernieuwen in onze 



 

 

 

 

moderne communicatie- en zorgtechnologie. Hierdoor is geen dag hetzelfde en zijn we altijd op zoek 
naar de beste oplossing voor de patiënt: “Gewoon, omdat jij er toe doet”.   

 Als Klinisch fysicus / Hoofd beleid en zorgtechnologie kom je te werken op een kwalitatief 
hoogwaardige en professionele afdeling. In de benchmark ziekenhuizen scoort het JBZ van de 
deelnemende ziekenhuizen het hoogst op ICT-volwassenheid. Ook in het interne 
tevredenheidsonderzoek beoordelen JBZ’ers de dienstverlening van MICT erg goed, met een 8 
gemiddeld! 

 Een uitdagende en dynamische werkomgeving waar rekening gehouden wordt met jouw persoonlijke 
wensen.  

 Inschaling vindt plaats in FWG 80 (minimaal 5.850 euro en maximaal 9.074 euro bruto per maand op 
basis van een 36-urige werkweek). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.  

 
Interesse gewekt? 

 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Chris Peters, klinisch fysicus, tel. 073- 553 
8533. Je cv en motivatiebrief kun je tot en met 16 april 2019 versturen via het online sollicitatieformulier. 
Onderdeel van de procedure is een gesprek met een vertegenwoordiging van de Bossche Specialisten 
Coöperatie.  
 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 640 bedden en ruim 4.000 medewerkers. In 
2018 is het JBZ door het AD uitgeroepen tot het beste topklinische ziekenhuis van Nederland. Ook zijn we JCI 
geaccrediteerd. We staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat we doen, is er op gericht het 
gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze medewerkers spelen daarbij uiteraard een 
zeer belangrijke rol. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in 
het JBZ Magazine.  

 

https://magazine.jeroenboschziekenhuis.nl/zorg-voor-jou/inhoudsopgave
https://magazine.jeroenboschziekenhuis.nl/zorg-voor-jou/inhoudsopgave

