
   

   

 
Wij zijn op zoek naar een bevlogen 

 

INNOVATIEMANAGER 
32 uur per week  

 

De pluspunten  

 Je zit op een schakelpositie van zorg, digitale en zorgtechnologische (innovatie)projecten 

en wetenschap 

 Je kunt met jouw frisse blik en ambitie bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de 

zorg  

 Je verkrijgt inzicht in de ontwikkelingen en strategie van De Hoogstraat en verruimt je blik 

naar buiten 

 

Wat ga je doen? 

In deze nieuwe functie ben je de drijvende kracht achter het toekomstbestendig maken van de 

zorg in De Hoogstraat, door zowel in- als extern innovatie ideeën op te halen in de zorg en 

vanuit de wetenschap en te vertalen naar concrete voorstellen en/of projecten op het gebied 

van eHealth en zorgtechnologie. Je haalt hiervoor middelen binnen door subsidieaanvragen te 

schrijven, samen met inhoudsdeskundigen, en je zorgt voor de uitvoering van projecten. Je 

werkt samen met de managers in de zorg en begeleidt de innovatiemedewerkers in de 

zorgclusters.  

Daarnaast monitor je de organisatiebrede–, en wetenschappelijke projecten. En samen met 

het hoofd van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) ondersteun je de 

senior (wetenschappelijk)onderzoekers van het Hoogstraat deel van het KCRU op het gebied 

van bedrijfskundige zaken (financiën, personeel, etc). Je hebt visie op de doorontwikkeling van 

de samenwerking tussen de zorgclusters en het KCRU en de koppeling van innovatie en 

implementatie hieraan.  

 

Wat zoeken wij in jou? 

 Je hebt een academisch werk- en denkniveau en kennis van en ervaring met (digitale) 

innovatie, bij voorkeur eHealth. Je hebt een visie op innovatie, ziet en stimuleert 

innovatiekansen, creëert draagvlak en weet innovaties te realiseren;  

 Je hebt aantoonbare kennis van en ruime ervaring in het leidinggeven aan experts;  

 Je hebt aantoonbare kennis van en ruime ervaring met verandermanagement en 

projectmanagement; 

 Je weet je weg in het subsidielandschap en bent aantoonbaar bedreven in het binnenhalen 

van externe financiële middelen; 

 Je bent in staat om deze nieuwe functie neer te zetten, je bent ondernemend en toont lef.  

 Je bent communicatief sterk; 

 Je bent creatief, initiatiefrijk en weet van aanpakken; 

 Je bent resultaatgericht en kan goed plannen en organiseren; 

 Je kan verbinding leggen/ brengen tussen de visie en strategie van een organisatie en haar 

innovatie agenda;  

 Je bent sterk in netwerken en samenwerken. 

 

Werken bij De Hoogstraat  

De Hoogstraat in Utrecht biedt medisch specialistische revalidatie in een omvangrijk netwerk 

van revalidatievoorzieningen. Kinderen, volwassenen en hun naasten die leren leven met de 

gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval, kunnen bij ons terecht. We hebben een hoog 

ambitieniveau en een sterke betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek, innovatie en 

kennisdelen. Gastvrij zijn, luisteren en aansluiten staan centraal in ons handelen.  



   

   
 

Het KCRU 

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en innovatiecentrum 

van De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht. Resultaten van onderzoek worden gebruikt 

voor het verbeteren van behandeling.  

 

De arbeidsvoorwaarden (conform cao ziekenhuizen) 

Als je bij De Hoogstraat Revalidatie in dienst bent, bieden we jou: 

 Een prettige werksfeer; 

Een mooie, moderne werkomgeving bij het Wilhelminapark in Utrecht, goed bereikbaar per 

fiets, OV en auto; 

 Een salaris tussen € 3.850,- en € 5.801,- bruto per maand (FWG 65) op basis van een 36-

urige werkweek; 

 Een jaarcontract met de intentie dit te verlengen naar een contract voor onbepaalde tijd; 

 Een vakantietoeslag van 8,33% en een volledige dertiende maand; 

 Uitgebreide gratis sportmogelijkheden, zoals yoga, fitness en zwemmen; 

 Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met aantrekkelijk belasting voordeel. 

 

Kom verder  

Eerst meer informatie? Dan staat Jan-Willem Meijer, raad van bestuur voor je klaar om jouw 

vragen te beantwoorden via 030-256 1376.  

 

Direct solliciteren?  

Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en cv uiterlijk vóór 14 november a.s. insturen via 

het sollicitatieformulier. Ben je al in dienst (geweest) bij De Hoogstraat, lees dan de extra 

instructie bovenaan het sollicitatieformulier. 

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 22 november a.s. 

tussen 17.00-20.00 uur  

We willen je vragen om hier alvast rekening mee te houden in je agenda.  

 


