Vacature Statutair bestuurder EVAA Holding

Holding EVAA B.V. zoekt statutair bestuurder/ visionair directeur
Vereniging EVAA (Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland) is opgericht in 2012 en
heeft 130 verloskundige leden. De vereniging borgt middels de EVAA visie (www.evaa.nl) de
verloskundige waarden van de leden. EVAA onderzoekt hoe doelmatige zorg, kwaliteit van
zorg, cliënttevredenheid en continue begeleiding van de cliënt hand in hand kunnen gaan.
EVAA verloskundigen vormen de spil tussen de cliënt, zorgverleners in de wijk en het
ziekenhuis. Zij staan voor keuzevrijheid voor de cliënt, intensieve integrale samenwerking en
de juiste zorg op de juiste plek, onderbouwd middels evidence based medicine en best
practise. Zij ziet dit graag vormgegeven in een combinatie van innovatie met behoud van de
doeltreffende aspecten van het bestaande systeem.
Vereniging EVAA richtte in 2016 Holding EVAA B.V. op. Deze heeft als opdracht de visie om te
zetten in toekomstbestendige en innovatieve organisatie- en financiering van de
geboortezorg in de regio. Holding EVAA B.V. kent twee actieve dochtermaatschappijen; de
Verloskundige Zorgroep Groot Amsterdam (VZGA) en het Beval Centrum West (BCW).
Gezamenlijk vormen zij een bestuurlijke eenheid. Holding EVAA beschikt ook over een eigen
Research & Development (R&D) afdeling.
Vacature
Holding EVAA B.V. is op zoek naar een statutair bestuurder/ visionair directeur.
De statutair bestuurder van Holding EVAA B.V. is eindverantwoordelijk voor het gevoerde
(financiële) beleid binnen Holding EVAA, VZGA, BCW en R&D. Middels directiereglementen
liggen taken en bevoegdheden binnen de bestuurlijke eenheid vastgelegd. De bedrijfsmatige
activiteiten binnen Holding EVAA vallen niet onder de directe taken van de statutair
bestuurder/ visionair directeur. De directeur van Holding EVAA draagt de visie van Vereniging
EVAA uit en zet deze middels strategie en beleid om in doeltreffende positionering en
ondernemerschap binnen constructieve en intensieve samenwerking met VZGA, BCW, R&D,
het Verenigingsbestuur, beroepsorganisaties, AVAG, gemeente, GGD, kraamzorgorganisaties,
ziekenhuismanagement en - directies, onderzoekscentra, zorgverzekeraars, ZN, NZa, CPZ en
VWS.
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Profiel
De statutair bestuurder/ visionair directeur:

-

-

-

Onderschrijft de visie van Vereniging EVAA en doelstelling van EVAA Holding B.V.
Heeft aantoonbare ervaring als verloskundige binnen eerstelijns zorgorganisaties
Beschikt over academisch werk- en denkniveau
Beschikt over visie en onderzoekt continu de kansen en bedreigingen die zich op
(midden)lange termijn voordoen en draagt er zorg voor dat er toekomstscenario’s
worden uitgewerkt die hierop zijn gebaseerd
Beschikt over voldoende kennis en ervaring in geboortezorg en
financiën/bedrijfsvoering en is op deze terreinen een serieuze sparringpartner/coach
voor de managementleden
Beschikt over de juiste mix van innoveren met passie en resultaatgericht
ondernemerschap
Kan manoeuvreren in complexe omgevingen en is als netwerker zichtbaar en
laagdrempelig aanspreekbaar
Heeft ervaring met resultaatverantwoordelijke teams
Is gewend om intern de verbinding te zoeken en er voor te zorgen dat de
ondernemingsdoelstellingen in gezamenlijkheid worden gerealiseerd
Werkt vanuit integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een professionele opstelling
Beschikt over een krachtige en inspirerende persoonlijkheid

Aanbod
De functie beslaat gemiddeld 28 uur per week. Het contract wordt aangegaan voor de duur
van een jaar waarbij verlening tot de mogelijkheden behoort. De ingangsdatum is nader te
bepalen maar valt naar voorkeur in de maand oktober.
Interesse?
Reacties met motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2020, gericht aan
Barbara Lin, management ondersteuner EVAA Holding B.V. op holdingevaa@gmail.com.
Voor meer informatie kunt u via dit mailadres contact opnemen met mevrouw A.M. Bakker,
directeur a.i. Holding EVAA B.V.

