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Voor het VieCuri Ziekenhuis in Venlo is de Veghte op zoek naar een Adviseur 

Integraal Capaciteitsmanagement 

 

Word jij blij van complexe capaciteitsvraagstukken? Kun jij capaciteiten goed op 

elkaar afstemmen met diverse belanghebbenden? Wil je met jouw scherpe adviezen 

bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg? Dan ben je geknipt voor 

deze baan. 

 

 

 VieCuri Medisch Centrum 

 

VieCuri Medisch Centrum (“VieCuri”) behoort al tien jaar tot de selecte groep 

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Met het STZ-lidmaatschap wordt de 

ambitie van VieCuri om een belangrijke bijdrage te leveren aan topklinische zorg, 

opleiding en wetenschappelijk onderzoek in de regio Noord-Limburg bekrachtigd. 

 

Binnen VieCuri werken ruim 3.500 medewerkers, waarvan 2.200 in patiëntgebonden 

functies (zoals 630 verpleegkundigen en 115 medisch specialisten). Hiermee is VieCuri 

één van de grootste werkgevers in de regio. Per jaar vinden circa 17.000 opnames en 

ruim 260.000 poli bezoeken plaats. 

 

Klik op deze link om je verder te laten inspireren. 

 

VieCuri levert naast medisch specialistische zorg ook complexe zorg.  

 

STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds voorop te lopen met patiëntgericht wetenschappelijk 

onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Als STZ lid moet je voldoen aan criteria die regelmatig worden 

getoetst. Van de 88 ziekenhuizen in Nederland, hebben er slechts 26 de STZ status. Zorg is topklinisch als 

er excellente patiëntenzorg is, voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en regelmatig onderzoek naar de 

ziekte wordt gedaan door de specialist(en). Voor deze zorg kunnen mensen niet in elk ziekenhuis terecht. 

Daardoor komen ook patiënten van buiten de regio naar het VieCuri. 

 

Mensen kunnen met bijna elke zorgvraag terecht bij VieCuri, zowel in Venlo als in 

Venray. Daarnaast zijn er regiopoli's in Panningen, Reuver en Horst. Het ziekenhuis is 

voorzien van geavanceerde technologie en kostbare voorzieningen die nodig zijn om 

deze diensten te leveren. Maar uiteindelijk staat of valt de kwaliteit van zorg met de 

manier waarop mensen elkaar bejegenen. Zorg gaat immers over mensen. Patiënten 

voelen zich beter en herstellen sneller in een omgeving met hoogwaardige zorg én 

gastvrije medewerkers. Daarom wordt er veel energie gestoken in het blijven 

verbeteren van deze belangrijke aspecten. 
 

VieCuri werkt vanuit de volgende kernwaarden: 

 

Vriendelijk  Vakkundig  Vernieuwend  Verbindend 

   

Wil je weten wat dit inhoudt? Klik dan op de link en laat je tevens informeren over de 

missie, visie, de strategische kernthema’s en het fundament van VieCuri. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eQv44kz6kng
https://www.viecurisamenvoorgezondheid.nl/strategie-2023-2027/strategie-2023-2027
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 Capaciteit en Planning 

 

De afdeling Capaciteit en Planning bestaat uit zo’n 40 

medewerkers en maakt deel uit van het Cluster Medisch 

Ondersteunend. De afdeling Capaciteit en Planning vervult 

een cruciale rol in een optimale integrale afstemming van 

zorgvraag en -aanbod. Capaciteit en Planning is 

onderverdeeld in: 

 

• Personeelsplanning 

• Patiënten planning 

• OK planning 

• Transferbureau 

• Flexpool 

• Bureau Integraal Capaciteitsmanagement 

Als Adviseur Integraal Capaciteitsmanagement maak je, samen met een collega, 

onderdeel uit van het Bureau Integraal Capaciteitsmanagement (“BIC”). 

 

 

 De Functie 

 

Als Adviseur Integraal Capaciteitsmanagement adviseer je de organisatie over 

integraal capaciteitsmanagement. Je biedt ondersteuning bij de vertaling van tactische 

capaciteits- en formatieplannen zoals een OK-rooster en een beddenplan naar 

operationeel niveau. Je adviezen zijn onderbouwt met analyses en rapportages. Je 

strategische capaciteitsberekeningen komen voort uit productieverwachtingen, 

strategische keuzes en in- en externe ontwikkelingen. De realisatie van de plannen 

worden door jou gemonitord. Daarover voer je met collega’s het gesprek, en je levert 

een bijdrage aan de sturing.  

 

 

 Wie ben jij? 

 

Wij zijn op zoek naar kandidaten met het volgende profiel: 

 

• Je hebt een afgeronde relevante Hbo-opleiding richting Bedrijfskunde. 

• Je hebt een uitstekend analytisch vermogen en affiniteit met het analyseren 

van data. 

• Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring opgedaan op het gebied van 

capaciteitsmanagement en (zorg)logistiek in een soortgelijke functie. 

• Je bent oplossingsgericht, creatief en weet goed het overzicht te behouden. 

• Je bent stressbestendig, hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en 

een gezonde dosis humor. 
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 Wat kan jij verwachten van VieCuri 

 

VieCuri kenmerkt zich door Human Power. Wil je weten wat Human Power betekent 

voor VieCuri? Klik dan op deze link. Hierin wordt uitgelegd hoe het DNA van VieCuri 

volop in ontwikkeling is.  

 

VieCuri Medisch Centrum wil graag het beste uit haar medewerkers halen en dus ook 

het beste geven. Een goede werkomgeving staat voorop, niet alleen door het bieden 

van een plezierig werkklimaat, maar ook door een goede balans tussen werk en privé 

voor alle medewerkers. 

 

Je krijgt volop de ruimte om je als professional te kunnen ontplooien. Vanzelfsprekend 

hoort daar een goed salaris en flexibele arbeidsvoorwaarden bij die je op maat kunt 

aanpassen naar jouw wensen. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat je je werk 

goed kunt doen. 

 

VieCuri biedt: 

 

• Salariëring volgens CAO Ziekenhuizen in FWG 60 (Max. € 4.964 bruto per 

maand bij 36 uur). 

• In eerste instantie krijg je een tijdelijk dienstverband voor een jaar met de 

intentie tot verlenging. 

• Je ontvangt 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. 

 

Daarnaast is er een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden 

beschikbaar. Denk hierbij aan: 

 

• Ruime opleidingsmogelijkheden 

• Faciliteiten en ondersteuning vanuit de professionals van Mens & Ontwikkeling 

• Flexibele arbeidsvoorwaarden 

• Bedrijfsfitness 

• Fietsplan 

 

 

 Procedure 

 

De procedure wordt begeleid door Bert Blankestijn van de Veghte. Kandidaten kunnen 

solliciteren door hun CV en begeleidende motivatie te verzenden via onze website. Op 

basis van CV en begeleidende motivatie zal een selectie worden gemaakt van de 

kandidaten, die wij voor een nadere kennismaking bij ons op kantoor uitnodigen. 

 

Volgend op deze gesprekken wordt de keuze gemaakt welke kandidaten op CV worden 

voorgedragen aan de opdrachtgever. Vanuit deze voordracht zal in overleg met de 

opdrachtgever een selectie worden gemaakt van kandidaten die zullen worden 

uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure bij de opdrachtgever.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o2xqiKawKL4&t=180s
https://vacature.deveghte.nl/
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De procedure bij de opdrachtgever bestaat uit een eerste kennismaking en selectie 

door de Manager Capaciteit en Planning, aangevuld met ondersteuning vanuit HR. Als 

dit positief uitpakt, volgt een dagdeel van meelopen en kennismaken met collega’s en 

andere belanghebbenden.  

 

Tot slot winnen wij gaarne bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in.  

 

De uiteindelijke afronding van de procedure ligt in handen van VieCuri en bestaat uit 

het overeenkomen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het 

opstellen van de arbeidsovereenkomst. Er wordt gestreefd naar een zo spoedig 

mogelijke indiensttreding. 

 

Voor verdere vragen nodigen wij je van harte uit ons te bellen of e-mailen.  

 

 

Bert Blankestijn      

M: 06 – 14 707 335      

E: blankestijn@deveghte.nl     

 

 

 

 

Utrechtsestraatweg 151 

3911 TS  Rhenen 

T: 085 – 200 6339 

W: deveghte.nl 

 

mailto:blankestijn@deveghte.nl
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