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1. MARTINI ZIEKENHUIS 
 
Werken bij het Martini Ziekenhuis betekent dat je echt wat bijdraagt aan de zorg in Nederland. Het 
Martini Ziekenhuis in Groningen is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich 
onderscheidt met een breed aanbod excellente medisch-specialistische zorg, opleidingen en 
onderzoek. Het Martini Ziekenhuis biedt zorg in een gastvrije omgeving en werkt nauw samen met 
huisartsen en andere zorgverleners in de keten: samen gaan we in het Martini Ziekenhuis voor de 
beste zorg. Het ziekenhuis is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), is 
geaccrediteerd door de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) en 
voor het Brandwondencentrum Europees geverifieerd door de European Burns Association (EBA).  
Daarnaast is het ziekenhuis lid van de Santeon Groep. Bij het Martini Ziekenhuis werken ruim 3.000 
professionals, het ziekenhuis telt meer dan 200 medisch specialisten. 
 
De ziekenhuiszorg in Nederland staat voor een enorme opgave. Door een sterk toenemende vraag 
staat toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. De corona pandemie heeft 
dit versterkt. Dit geldt ook voor Noord-Nederland.  
Het koersplan KIJK Martini 2024 is begin 2021 vastgesteld en een antwoord op deze opgave.  
Zie hiervoor: https://www.martiniziekenhuis.nl/over-het-martini-ziekenhuis/kijk-martini-2024.  
Het Martini Ziekenhuis heeft de ambitie zich te ontwikkelen naar een initiërend, agenderend, 
innoverend en regio-sturend ziekenhuis voor de zorgketen. 
 
De kernwaarden open, betrokken en betrouwbaar zijn het gezamenlijk uitgangspunt voor hoe 
medewerkers met patiënten, met elkaar en relaties omgaan. Deze kernwaarden zijn de basis van 
#teammartini, de ambitieuze en inspirerende werkomgeving waar professionals met plezier en trots 
werken.  
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MISSIE, VISIE EN AMBITIE 
 
“Het Martini Ziekenhuis is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met een mensgericht karakter.  
Wij kennen de behoefte van de patiënt en beslissen samen over wat gewenst en haalbaar is, als het 
gaat om kwaliteit van zorg en leven. Ons ziekenhuis heeft een bovenregionale positie voor 
topklinische zorg. 
Daarnaast bieden wij voor ons kerngebied alle medisch specialistische basiszorg die nodig is. 
Samen met onze partners in de keten staan we voor de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste 
moment. We werken steeds aan vernieuwing door opleiding, onderwijs en onderzoek. Daarmee zijn 
we een aantrekkelijk ziekenhuis voor professionals.” 
 
Deze missie is de basis voor de visie op de komende jaren, waarin de patiënt en zijn naasten op de 
eerste plaats blijven staan. Tegelijk zijn er grenzen aan wat we kunnen. Daarom is het zo belangrijk 
dat we in Groningen en in Noord-Nederland de handen ineen slaan om samen in de regio de 
toenemende zorgvraag aan te kunnen. Samen voor de beste zorg betekent voor het Martini 
Ziekenhuis dan ook dat we samen staan voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 
zorg, nu en in de toekomst. KIJK Martini 2024 biedt perspectief op hoe we dit gaan doen. 
 
De komende jaren richt het ziekenhuis zich op deze vier ambities: 

1. Investeren in mensgerichte & waardegedreven zorg;  
‘Zorg waarbij we samen met de patiënt beslissen over de beste zorguitkomst’ 

2. Versterken topklinische zorg;  
‘Hooggespecialiseerde zorg met een bovenregionale functie’ 

3. Waarborgen toegankelijke zorg;  
‘Zorg dichtbij huis met aanvaardbare toegangs- en doorlooptijden’ 

4. Keuzes maken voor passende zorg;  
‘Zorg in het ziekenhuis als het moet, daarbuiten als het kan’. 

 
DE STAFDIENST P&O 
 
De Stafdienst bestaat uit vijf afdelingen waar ongeveer 40 collega’s werkzaam zijn. De vijf afdelingen 
zijn Ontwikkeling & Advies, Personeelsservices (waaronder PSA), Recruitment & Mobiliteit, 
Expertisecentrum Programma- en Projectmanagement en het Secretariaat. Je geeft rechtstreeks 
leiding aan de leidinggevenden van de teams en de negen adviseurs P&O. Daarnaast zijn de 
voorzitter van de Verpleegkundige Staf en de vijf clustercoördinatoren zorg gepositioneerd onder de 
Stafdienst.  
Als directeur P&O val je rechtstreeks onder de Raad van Bestuur (RvB). Je bent lid van het Martini MT 
bestaande uit de Raad van Bestuur, Verpleegkundige Staf, Medische Staf , Clustermanagement en 
Stafdirectie. Tevens ben je lid van externe samenwerkingsverbanden zoals Santeon en Zorg voor het 
Noorden. 
 
Om een duidelijk kader te stellen heeft de afdeling P&O haar ambities en plannen uiteengezet in de 
HR Strategie & Agenda 2024. De strategie is gekoppeld aan KIJK Martini 2024 en omvat een helder 
perspectief en duidelijke ambitie voor de komende strategische periode: “Als afdeling P&O staan wij 
ervoor dat iedere professional met hart en ziel kan werken in het ziekenhuis.”  
 
  



   

De stafdienst P&O heeft zich ontwikkeld tot een (strategisch) professionele businesspartner voor het 
Martini Ziekenhuis. Er staat een goed gepositioneerd team dat op een proactieve manier 
toegevoegde waarde creëert voor de organisatie voor alle lagen binnen het Martini Ziekenhuis. Er is 
een duidelijke koers voor de komende jaren middels bovengenoemde plannen. Kortom: een 
uitstekend fundament om op door te bouwen.   
 
Naar de website: https://www.martiniziekenhuis.nl  
Zie ook: https://werkenbijmartiniziekenhuis.nl 
 
 
2.  DE FUNCTIE VAN DIRECTEUR P&O 
 
In de rol van directeur P&O bouw je mee aan de toekomst van het Martini Ziekenhuis en de zorg in  
Noord-Nederland. Daar ligt zoals gezegd een behoorlijke opgave. P&O is meer dan ooit de 
succesfactor in deze. Belangrijkste opgave voor de afdeling P&O is het waarborgen van de personele  
bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief, nu en in de toekomst. Andere belangrijke speerpunten,  
die hiermee samenhangen zijn leiderschap, talentmanagement, vitaliteit en recruitment.  
 
Je bent een boegbeeld voor P&O binnen én buiten het Martini Ziekenhuis. Je bent integraal  
verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingen binnen P&O en de continuïteit en  
kwaliteit van de dienstverlening. In gezamenlijkheid met het Martini MT ontwikkel je de strategische 
koers van het Martini Ziekenhuis en ben je mede verantwoordelijk voor uitvoering, evaluatie  
en bijsturing hiervan. Je bent eindverantwoordelijk voor de doorvertaling van deze strategie naar het  
vakgebied P&O en hebt een voorbeeldrol in het uitdragen hiervan. Je zorgt ervoor dat de afdeling 
P&O haar stevige positie behoudt en versterkt.  
Je hebt een sterk netwerk binnen en buiten de organisatie. Je bent een strategisch sparringpartner 
voor de RvB en management en begrijpt, respecteert en verbindt verschillende perspectieven vanuit 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden. 
 
Als directeur P&O verbind je je aan de HR Strategie en Agenda 2024 waarin de volgende KPI’s 
benoemd zijn: personele bezetting, verzuim, verloop en goed werkgeverschap. 
 
 
3. PROFIEL 
 
We zoeken een inspirerend leider met verstand van het P&O-vak en hart voor de zorg. Als 
leidinggevende geef je het team de professionele ruimte, ben je een coach en weet je mensen uit te 
dagen zich verder te ontwikkelen. Je bent een conceptueel en autonoom denker. Je hebt een heldere  
en innovatieve visie op hoe P&O waarde toe kan voegen aan de ontwikkeling van het Martini 
Ziekenhuis. Je bent samenwerkingsgericht en in staat om goede relaties op te bouwen binnen en 
buiten het ziekenhuis. Je weet te verbinden en samen te werken vanuit een overstijgende blik op 
zaken. Door je persoonlijkheid, senioriteit en vakkennis straal je rust en vertrouwen uit.  
 
De verantwoordelijkheid en impact van deze rol weet je op nuchtere en relativerende wijze vorm te  
geven. Je weet je goed te bewegen binnen een complexe en dynamische organisatie, waarbij je 
acteert vanuit integriteit en professionele kracht. Je bent een rolmodel voor de organisatie.  
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Voor deze functie vragen we: 

 WO niveau. 

 Meerjarige ervaring op stevige en eindverantwoordelijke positie binnen het HR domein in een 

complexe en professionele organisatie. 

 Ruime ervaring in veranderingsprocessen, van operationeel tot en met strategisch niveau.  
 
 
In de selectiegesprekken zullen de volgende vijf vitale competenties worden getoetst: 

 Denkkracht  je bent analytisch sterk, een autonoom en innovatief denker, goed in staat  

   om boven de materie te staan, je staat open voor nieuwe invalshoeken.   

 Stuurkracht  je bent een doortastend en geloofwaardig leider met visie, draagt deze uit en  

   weet deze tot leven te brengen.  

 Slagkracht   je toont executiekracht. 

 Sociale kracht  je bent verbindend, sterk in stakeholdermanagement en weet uitstekend te  

   acteren in een politiek-bestuurlijk krachtenveld. Bovenal met je mens- en  

   samenwerkingsgericht.  

 Persoonlijke kracht je bent een stevige en prettige persoonlijkheid die zich makkelijk aanpast aan  

   verschillende mensen en situaties. Je kunt relativeren en toont veerkracht. Je  

   bent een boegbeeld binnen en buiten de organisatie en straaltrust en  

   vertrouwen uit naar je omgeving.  

 

 
4. MARTINI ZIEKENHUIS BIEDT JOU 
 
Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis en daar zijn ze trots op. In het 
ziekenhuis wordt continu gewerkt aan vernieuwing. Daarom wordt er veel toegepast onderzoek 
verricht en werk je in een moderne werkomgeving met de nieuwste technologieën en 
behandelmethoden. Je komt te werken in een vooraanstaand, toegankelijk ziekenhuis en gaat een 
bijdrage leveren aan de zorg in Nederland. 
Maar nog belangrijker: het Martini Ziekenhuis is een organisatie vàn en vóór mensen. Dat zie je, 
proef je en ervaar je. Als patiënt én als medewerker. Welkom bij #teammartini. 
 
Het Martini Ziekenhuis biedt een dienstverband van 36 uur per week, voor de periode van een jaar, 
met uitzicht op een vast dienstverband bij wederzijds goedvinden. 
 
Salariëring vindt plaats volgens de CAO Ziekenhuizen in een marktconforme schaal. Er is een 36-urige 
werkweek. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. 
Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden, die bestaan onder andere uit een vakantietoeslag van 
8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Ook krijg je toegang tot cao-regelingen voor 
verhuiskosten, studiekosten, ziektekosten en pensioen (PGGM). Tot slot biedt het Martini Ziekenhuis 
verschillende regelingen aan voor een collectieve zorgverzekering, pc-privé, fietsplan, bedrijfsfitness 
en fiscale regeling reiskosten woon-werkverkeer. 
  



   

 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
Janine Smetsers 
Telefoon 06-296 246 26 


