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CTO/Manager ICT Services 
 
Voor onze opdrachtgever Rijnstate zijn we op zoek naar een stevige CTO/Manager ICT Services die 
primair verantwoordelijk is voor de levering van betrouwbare, veilige, toekomstvaste en schaalbare 
infrastructurele IT-diensten passend bij de ambities van Rijnstate. 
 
OVER RIJNSTATE 
“Rijnstate. Voorop in zorg voor jou” is de missie van Rijnstate. 
Rijnstate wil vooroplopen door voortdurend te werken aan manieren om zichzelf en de 
dienstverlening merkbaar te verbeteren. Vernieuwingen realiseren die tastbaar zijn, wetenschap en 
onderzoek inzetten die ertoe doen in de praktijk. Om de zorg op alle fronten steeds prettiger, 
soepeler en effectiever te maken. Op een heel menselijk niveau. 
 
Rijnstate is hét ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en de Liemers en biedt uitstekende 
ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit met 28 verschillende specialismen, waaronder intensieve 
zorg voor pasgeborenen, robotchirurgie en de behandeling van kanker, overgewicht en hart- en 
vaatziekten. 
Met ruim 5.000 medewerkers richt Rijnstate zich op de 450.000 inwoners in het verzorgingsgebied 
en is daarmee één van de grootste zorgaanbieders van Nederland en de grootste werkgever in de 
regio.  
 
Voor een indruk van de ambities van Rijnstate, zie: ambities 
 
INFORMATIE- EN MEDISCHE TECHNOLOGIE (IMT) ORGANISATIE 
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. ‘Digital Health’ is ‘hot’ en gaat 
over het slimme gebruik van IT, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te 
verbeteren. Via toepassingen die patiënten en artsen helpen om elektronisch met elkaar te 
communiceren. Denk hierbij aan diagnoses stellen, uitslagen overleggen en informatie uitwisselen.  
Rijnstate loopt voorop met uitstekende patiëntenzorg, succesvolle projecten en innovaties. Het 
Service Centrum IMT vervult een cruciale rol in de verdere transformatie van Rijnstate naar een 
‘Smart Hospital’ waarbinnen mensen, hun omgeving en systemen real-time met elkaar verbonden 
zijn én de enorme hoeveelheid aan data die wordt gegenereerd intelligent gebruikt wordt. Daarmee 
leveren de medewerkers van IMT een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan beter toegankelijke 
en kwalitatief goede zorg. 
 
IMT bestaat uit 136 medewerkers (117 FTE) die werkzaam zijn in de afdelingen: Klantondersteuning, 
Projectmanagement, Business Intelligence & Data Analytics, Functioneel Beheer Zorgapplicaties, 
Infrastructure & Operations, Medische Techniek en Innovatie en Innovatie & Zorgtransformatie 
(waar momenteel het Virtueel Zorgcentrum van Rijnstate bij is ondergebracht). Daarnaast zijn I-
Strategie, Klinische Fysica, Kwaliteit en een Bedrijfsbureau onderdeel van IMT. 
 
Rijnstate bevindt zich op dit moment in een reorganisatie naar een vereenvoudigde divisiestructuur 
met als doel om een maximale focus te hebben op de patiënt en waardegedreven zorg. IMT zal die 
verandering maximaal moeten faciliteren. 
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Voor een indruk over wat IMT doet binnen Rijnstate: Werken bij Informatie- en Medische 
Technologie. 
 
FUNCTIE 
De afdeling Infrastructure & Operations is verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbare, 
veilige, toekomst vaste, op de vraag inspelende en schaalbare IT-diensten passend bij de ambities 
van Rijnstate. De omvang van de afdeling is ongeveer 25 FTE (plus gemiddeld 5 extern) en bestaat uit 
de volgende teams: 
 

• Technisch Applicatiebeheer 
• Werkplekservices; 
• Back-up/Databases/Security/Servers/Storage (BDSSS); 
• Telecom & Netwerken. 

  
Deze teams worden aangestuurd door twee teamcoördinatoren. 
 
De CTO/Manager ICT Services is verantwoordelijk voor deze afdeling, de levering van de 
infrastructurele dienstverlening en voor de continue en zichtbare verbetering daarvan. 
Kernbegrippen hierbij zijn continuïteit en veiligheid, kwaliteit en efficiency. Daarnaast ben je als 
manager leidend in het formuleren van de visie en het opstellen van beleid t.a.v. IT-diensten en 
verantwoordelijk voor de onderliggende technologie en sourcing keuzes. Je bent ook 
verantwoordelijk voor het IT-budget (meerjarige investerings- en exploitatiebegroting). Gegeven 
bovengenoemde reorganisatie naar een vereenvoudigde divisiestructuur en de mogelijke impact op 
IMT, ben je als manager binnen het IMT MT verantwoordelijk voor zowel het waarborgen van de 
operationele continuïteit als het faciliteren van de versnelling van innovaties  
 
Je geeft op een proactieve en transparante wijze leiding en bent in staat prioriteiten te stellen. Je 
hebt een open, constructieve, zakelijke en kostenbewuste houding in relatie met in- en externe 
partners. Je vindt de juiste balans tussen het direct oplossen van problemen en het leveren van 
bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde strategie. Jouw aanpak is gericht op samenwerking 
en samenhang, waarbij klantgerichtheid en het leveren en borgen van kwaliteit prioriteit hebben. 
Informatiebeveiliging is voor jou een belangrijke randvoorwaarde.  
 
Daarnaast heb je voor het komende jaar een aantal belangrijke infrastructurele aandachtsgebieden, 
waaronder: 

1. Migratie naar Office365; 
2. Security; 
3. Mobile Device Management; 
4. Adoptie van de nieuwe Azure landingzone. 

  
Als CTO/Manager ICT Services ben je verantwoordelijk voor het management van de afdeling en 
stuur je rechtstreeks de twee teamcoördinatoren aan. Je bent HR verantwoordelijk voor alle 
medewerkers van de afdeling en stimuleert/faciliteert hen bij hun ontwikkeling. 
 
Je maakt onderdeel uit van het IMT management team en rapporteert aan de CIO/Manager IMT, die 
je ontzorgt door hem gevraagd en ongevraagd tijdig en volledig te informeren. 
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PROFIEL  
Rijnstate zoekt een stevige CTO/Manager ICT Services die de complexiteit van een 
ziekenhuisorganisatie begrijpt en hiermee deskundig weet om te gaan. Je beschikt over:  

• WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een relevante academische opleiding. 
• Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare IT-managementfunctie en het aansturen van 

professionals op het vlak van infrastructurele dienstverlening. Je bent in staat om 
medewerkers te laten groeien en hen te helpen in hun verdere ontwikkeling als professional  

• Kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen en nieuwe trends in de veranderende 
digitale wereld en IT-dienstverlening. Hieronder vallen nadrukkelijk ook privacy en IT- en 
Cybersecurity.  

• Kennis van/ervaring in de markt van ICT-bedrijven. Bovendien beschik je over een relevant 
extern netwerk. 

• Ruime en aantoonbare ervaring met sourcing, leveranciersmanagement en onderliggende 
financiële sturing. 

• Kennis van en ervaring met verandermanagement in complexe organisaties; 
• Affiniteit met Agile werken; 
• Ervaring met Cloud transities. 

 
Daarnaast beschik je over de volgende competenties:  

• Een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en een goed ontwikkeld gevoel voor 
politiek bestuurlijke verhoudingen.  

• Je geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Je bent mens- en 
ontwikkelgericht en haalt het beste in mensen naar boven. 

• Open en duidelijke communicatie, je bent verbindend, organisatiesensitief en schakelt 
makkelijk op operationeel, tactisch en strategisch niveau. 

• Je bent een IT-operations manager in hart en nieren, resultaatgericht, pragmatisch en met 
een 7x24 mentaliteit. Je draait (samen met je MT collega’s) mee in de reguliere 
escalatiediensten. 

• Je bent een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid en straalt gezag uit. 
• Daarnaast ben je innovatief, ondernemend en heb je lef. 
• Je bent faciliterend, service- en klantgericht, pragmatisch en probleemoplossend. 
• Gevoel voor humor J. 

 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
Rijnstate biedt je een uitdagende baan waarmee je direct een maatschappelijke bijdrage kunt 
leveren aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg, door samen met je collega’s de toekomst 
van een ‘Smart Hospital’ elke dag een stap dichterbij te brengen.  
Je komt te werken in een veelzijdige omgeving van zorg, onderzoek & onderwijs en bedrijfsvoering. 
Een open en moderne cultuur waar collega’s nauw samenwerken, elkaar prikkelen én ondersteunen. 
Inmiddels wordt er binnen IMT sterk ingezet op hybride werken (op locatie en online). 
De aanstelling is voor 36 uur per week. Het bruto jaarsalaris is maximaal 95.000 euro (FWG70), 
inclusief 8% vakantietoeslag en een structurele eindejaarsuitkering van 8,33%. Rijnstate betaalt de 
helft van je pensioenpremie en biedt ook verschillende andere faciliteiten en mogelijkheden.  
Voor meer info zie: arbeidsvoorwaarden. 
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SOLLICITEREN EN PLANNING 
Ben jij de gemotiveerde kandidaat, die meehelpt door de patiëntenzorg beter en veiliger te maken 
en bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek actief wil ondersteunen? En heb je de kennis, 
vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken en zo bij te dragen 
aan de gezamenlijke ambitie van Rijnstate? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. 
 

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk op vrijdag 6 mei, via www.interexcellent.nl  

• Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek met InterExcellent.  

• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij 
Rijnstate die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 

• Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment 
kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner, en Riëtte Coolen, research 
consultant, InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.  
 
 
 

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie! 
 


