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1. Inleiding 

Dankjewel voor je interesse in deze vacature. Met deze functiebeschrijving hopen we je te 
informeren over de functie van lid raad van bestuur bij Hadoks. Hopelijk maakt het profiel je 
enthousiast om te solliciteren. 
 
We geven een korte schets van de organisatie Hadoks. In haar huidige vorm is Hadoks een jonge 
organisatie die werkzaam is in een dynamische sector. Ook beschrijven we de vacante positie, de 
taken en verantwoordelijkheden, de gewenste capaciteiten/competenties, kennis, ervaring en de 
bijbehorende arbeidsvoorwaarden. We besluiten met een beschrijving van de selectieprocedure. 
 
Voor informatie over Hadoks: www.hadoks.nl 
 
Misschien ten overvloede: waar in dit profiel ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden. 
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2. De organisatie 

Dé ondersteuningsorganisatie voor huisartsen 

Hadoks is dé ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in de regio Haaglanden. Zo ondersteunt en 
organiseert zij de spoedeisende zorg door huisartsen in de avond-, nacht- en weekenduren. Ook de 
ketenzorg wordt door Hadoks georganiseerd. De verdere dienstverlening is nog volop in 
ontwikkeling. Begin 2019 is Hadoks in haar huidige vorm tot stand gekomen. De kwaliteit en 
effectiviteit van de huisartsenzorg wordt steeds bepalender in het zorgproces. Huisartsen hebben 
ruimte nodig om zich te richten op de hoofdzaak: kwaliteit van zorg en aandacht voor patiënten. 
Tegelijkertijd vragen zorgaanbieders en zorgverzekeraars om één sterke huisartsenorganisatie met 
slagkracht en visie: hoe organiseer je de eerste lijn?  
 
Hadoks maakt zich sterk voor de kwaliteit van de huisartsenzorg, voor wijkgericht en regionaal 
samenwerken en voor het verbinden van huisartsen. Hadoks realiseert de beste 
toekomstbestendige huisartsenzorg voor patiënten in de regio Haaglanden. Dit gebeurt samen met 
andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, onderwijs en wetenschap. Hadoks geeft de belangen van 
huisartsen een stem. De organisatie is ambitieus in het ondersteunen van de dagelijkse 
praktijkvoering van huisartsen en wil een vernieuwer zijn.  

Kernwaarden 

Hadoks heeft drie kernwaarden: 

 Verbindend 

Hadoks is de verbindende schakel tussen huisartsen en diverse zorgaanbieders. Hadoks’ actieve 

rol in regionale samenwerkingsverbanden zorgt voor toegevoegde waarde. Medewerkers met 

expertise van chronische zorg, acute zorg en ondersteuning in de huisartsenpraktijk werken 

integraal samen om bij te dragen aan de optimale ondersteuning van de huisartsen en 

patiënten. 

 Vooruitstrevend 

Hadoks initieert en verbetert continu de dienstverlening aan huisartsen. Zo zijn er voor acute 

zorg verschillende huisartsenposten van waaruit huisartsenzorg buiten kantooruren wordt 

geleverd. Een ander voorbeeld is de samenwerking met het LUMC voor onderzoek waarvan de 

nieuwe inzichten worden verwerkt in zorgprogramma’s. 

 Vakkundig 

Haar kennis en kunde op het gebied van huisartsenzorg maakt Hadoks de verbindende schakel 

naar zorgaanbieders en stakeholders. Met een uitstekend opleidingsprogramma draagt Hadoks 

bij aan het kennisniveau van zorgprofessionals. De zorgprogramma’s waarmee Hadoks 

huisartsen ondersteunt, dragen bij aan een betere patiëntenzorg. 

Structuur Hadoks 

Hadoks is eigendom van een coöperatie waarvan 300 huisartsen deel uitmaken. De coöperatie 
wordt vertegenwoordigd door een bestuur, bestaande uit zeven leden. Het coöperatiebestuur is 
eindverantwoordelijk en samen met de ledenraad mede bepalend in, de strategie- en 
beleidsbepaling van de coöperatie en is het gezicht naar en vraagbaak voor de huisartsen. Onder de 
coöperatie valt een holding onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, met daaronder 
vier BV’s: Hadoks Acute Zorg BV, Hadoks Chronische Zorg BV, Hadoks Services BV en Hadoks 
Praktijkondersteuning BV.  
Verder is er op holdingniveau sprake van een raad van commissarissen, bestaande uit vijf leden en 
een algemene vergadering van aandeelhouders namens de coöperatie. De raad van bestuur heeft 
op regelmatige basis contact met het bestuur van de coöperatie. De medezeggenschap in de 
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onderneming loopt via de ondernemingsraad (medewerkers) en via de cliënten advies raad 
(bewoners Haaglanden). 
 
Hadoks is een jonge organisatie. Dat gegeven biedt veel kansen en uitdagingen. Hadoks wil een 
bestendige organisatie zijn met een betrokken team en een sterk MT. Een club die samen bouwt 
aan kwalitatieve, toekomstbestendige eerstelijnszorg. 
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3. De functie van Lid raad van bestuur 

3.1 Uitdaging  

Ontwikkelingen in het zorglandschap, in combinatie met veranderende eisen van de cliënt, zware 
druk op de arbeidsmarkt en innovaties op het gebied van informatievoorziening en ICT, maken dat 
het werk van de huisarts steeds complexer wordt en samenwerking met andere huisartsen en 
ketenpartners noodzakelijk.  
 
Belangrijke thema’s en uitdagingen voor het bestuur van Hadoks liggen de komende tijd op de 
volgende speerpunten: de maatschappelijke opgave gericht op de ‘juiste zorg op de juiste plek’ 
waarbij transitie van zorg en multidisciplinaire samenwerking belangrijke factoren zijn.   
Taakdelegatie en –differentiatie ten behoeve van ‘meer tijd voor de patiënt’, maar ook in het licht 
van de (krappe) arbeidsmarkt, wat heeft de huisarts(enzorg) nodig om in de toekomst goede zorg te 
(blijven) leveren en hoe kan Hadoks hier optimale ondersteuning bieden? Daarnaast vraagt het 
verder vormgeven van de gefuseerde onderneming tijd en aandacht. Hoewel er op dit gebied al veel 
stappen zijn gezet, moeten er puntjes op de ‘i’ gezet worden als het gaat om de integratie van en de 
verbinding tussen de bedrijfsonderdelen. Dit zowel op het gebied van processen en systemen, als op 
‘menselijk’ vlak, door de medewerkers te betrekken, met elkaar te verbinden en een eigen ‘Hadoks 
cultuur’ te creëren.  
 
3.2 Opgave 

Hadoks heeft een tweehoofdige raad van bestuur die collegiaal samenwerkt. De raad van bestuur is 
intern en extern het boegbeeld van Hadoks. Zij heeft kennis van het veranderende zorglandschap en 
een visie op de positie van de eerstelijnszorg hierin. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de 
realisatie van de missie, visie en strategie van Hadoks. Zij zorgt ervoor dat de organisatie mee gaat in 
alle ontwikkelingen en de kansen pakt die er zijn. Binnen deze samenwerking heeft het nieuw te 
werven lid raad van bestuur een aantal aandachtsgebieden. Hij is inhoudelijk sterk op het gebied 
van de ontwikkeling van de huisartsenzorg en begrijpt de dagelijkse uitdaging voor de dokter. Heeft 
als focus om de samenwerking met en de dienstverlening aan de huisartsen te intensiveren en het 
perspectief van de huisartsenzorg (nog) steviger te verbinden met en te vertalen naar de organisatie 
en vice versa. Dit vraagt om een zichtbaar lid raad van bestuur, die actief de verbinding zoekt met de 
huisartsen (veelal via het coöperatiebestuur) en bij hen de vraag ophaalt of zelf voorstellen doet 
vanuit zijn bekendheid met de huisartsenpraktijk. Hij geeft vervolgens proactief en resultaatgericht 
met de organisatie invulling aan de uitvoering van deze punten. Is sterk in het vertalen van de 
strategie naar de dagelijkse praktijk. Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn HR, kwaliteit en 
beleid en organisatieontwikkeling.   

3.3 Taken en verantwoordelijkheden 

 Het als collegiaal lid raad van bestuur leidinggeven aan (onderdelen van) Hadoks, vanuit een 

grote betrokkenheid bij patiënten, huisartsen en professionals. Passend bij de zorgvisie, 

kernwaarden, identiteit én cultuur van Hadoks. 

 Staat samen met de voorzitter als raad van bestuur voor de te bereiken doelen, prioritering, 

uitvoering en realisatie. Draagt bij aan een constructieve verantwoording richting raad van 

commissarissen. 

 Draagt bij aan strategische koers en positionering van Hadoks. Ontwikkelt een visie op de vraag 

van de huisarts en vertaalt deze naar nieuwe dienstverlening. 

 Heeft een uitstekende kijk op en ervaring met organisatieontwikkeling. 

 Realiseert organisatorische aanpassingen die de ontwikkelingen in het zorgstelsel en de 

samenleving vragen.  

 Heeft een duidelijke visie op zorg (kwaliteit). 
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 Draagt mede verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van zorg en stuurt de 

commissies Acute Zorg en Chronische Zorg aan.  

 Stimuleert en draagt bij aan een inspirerende omgeving waar wordt samengewerkt en waar 

mensen worden geprikkeld het beste uit zichzelf te halen. 

 Zorgt voor een goede, open, transparante en respectvolle samenwerkingsrelatie met 

huisartsen, management, medewerkers, cliënten en medezeggenschapsorganen. Neemt hen 

mee in strategische ontwikkelingen en waardeert en gebruikt aanwezige kennis en inzichten. 

 Staat voor open, heldere en transparante communicatie, intern en extern. 

 Staat voor het in stand houden en verder ontwikkelen van waardevolle (regionale) 

samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de continuïteit en doorontwikkeling van de zorg 

en de organisatie. 
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4. Het profiel 

Voor Hadoks zijn wij op zoek naar een energieke, daadkrachtige en besluitvaardige persoonlijkheid 
met realisatiekracht en empathie. Hij/zij opereert strategisch, maar is tegelijkertijd een pragmatisch 
persoon die het leuk vindt om de strategie te vertalen naar het primair proces. Het nieuwe lid raad 
van bestuur past qua ambitie en persoonlijkheid in een collegiaal bestuur met integrale 
verantwoordelijkheden waarbij gelijkwaardigheid en onderling kunnen sparren van groot belang 
zijn. Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de beide leden binnen de raad van bestuur goed en 
met scherpte kunnen samenwerken. Het nieuwe lid raad van bestuur zal qua persoonlijkheid en 
competenties uitstekend dienen aan te sluiten op zijn collega, de organisatie, besturingsfilosofie en 
cultuur van Hadoks. Tegelijkertijd levert hij vanuit zijn eigenheid een bijdrage aan Hadoks. Als 
persoon is hij in staat een vertrouwensrelatie op te bouwen en vergroot hij de betrokkenheid door 
zijn verbindend vermogen. Heeft het vermogen rust en overzicht te bewaren in stressvolle situaties 
die het karakter van een huisartsenorganisatie met zich mee brengt. Netwerken doet hij met plezier. 
Heeft naast een externe blik ook nadrukkelijk oog voor interne verbinding en rust binnen de 
organisatie. Benadert zaken met humor en luchtigheid en heeft een positief karakter. 
 
Verder voldoet het lid raad van bestuur aan de volgende belangrijke profieleisen: 

 Academisch werk- en denkniveau. 

 Analytisch sterk en beschikt over ruime kennis en ervaring van de (huisartsen)zorg, kwaliteit 

van zorg en bijbehorende wet- en regelgeving. 

 Affiniteit met en een aansprekende motivatie voor de eerstelijnszorg.  

 Inzicht in taken en rolverdeling tussen de raad van bestuur, het huisartsenbestuur, de raad van 

commissarissen en de medezeggenschapsorganen; heeft een visie op governance. 

 Aantoonbare (strategisch) bestuurlijke kwaliteiten, signaleert onder andere maatschappelijke, 

politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar een visie, maar ook naar 

concrete ondersteuning voor de leden van Hadoks. 

 Ervaring met fusie/overname, integratie- en reorganisatieprocessen. 

 Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Hadoks 

stellen. 

 Goede onderhandelingsvaardigheden op verschillende niveaus.  

 Sterk communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid. 

 Integriteit, toewijding, verantwoordelijkheidsgevoel en dienstbaarheid. 

 Leiderschapsstijl is coachend, inspirerend en verbindend, met een proactieve benadering. 

 Evenwichtig en zorgvuldig, ook onder druk.  

 Zichtbaar betrokken en vertrouwenwekkend met een neiging tot reflectie.  

Competenties 

De Raad van Bestuur dient geaccrediteerd te zijn conform de expertisegebieden van de NVZD. De 

volgende vijf competenties vormen de kapstok voor het toetsen van de norm.  

 Leiderschap 

 Resultaatgericht sturen 

 Verbindend samenwerken 

 Maatschappelijk bijdragen 

 Continu ontwikkelen. 
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5. Wat biedt Hadoks? 

 Een interessante opdracht die een combinatie biedt van verandermanagement en 

ondernemerschap.  

 De mogelijkheid om verder vorm te geven aan een nieuwe organisatie en de samenwerking 

intern en met de huisartsen te vergroten.  

 De kans om een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de huisartsenzorg.  

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- 

en welzijnssector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens, WNT II, klasse 

3.   

 Het betreft een functie voor 32 uur met standplaats Den Haag. 
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6. De selectieprocedure 

De selectie kent twee fasen:  

 

1 Voorselectie door Leeuwendaal 

Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten op kantoor van Leeuwendaal in 

Den Haag of Utrecht vinden plaats in de laatste week van maart en de eerste week van april.  

Geschikte kandidaten worden vervolgens door middel van cv en brief, en met toelichting van 

de adviseur, in de eerste of tweede week van april gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op 

basis hiervan wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek 

bij Hadoks. 

 

2 Selectiegesprekken door Hadoks 

Geselecteerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek met de selectie- 

en adviescommissies (waaronder een adviesgesprek met de OR ex artikel 30 WOR) bij de 

opdrachtgever in de derde week van april. Een vervolggesprek met de voltallige raad van 

commissarissen vindt plaats in de laatste week van april.  

Vervolgens voert een onafhankelijk bureau (de Validata Group) een integriteitstoets uit en wint 

Leeuwendaal referenties in. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

Als laatste vindt op een nader te bepalen datum het arbeidsvoorwaardengesprek plaats. 

 

Contactgegevens 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Truus Strijbis of Janine 

Trompetter, adviseurs werving en search, en voor vragen over de procedure met Marielle Eijken, 

searcher. Zij zijn bereikbaar via 088-0086800.  

 

Het cv en motivatiebrief kun je uploaden via: https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/ 

 

 

https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/

