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Help jij onze afdeling R&D zo goed 
mogelijk in te richten?  

HollandPTC zoekt een manager R&D 
(parttime-fulltime) 

 

De faciliteiten zijn er, de onderzoeksgelden worden ver-

deeld en de onderzoekers komen langzaam binnen. Nu is 

het tijd voor de praktische kant. Wie maakt wanneer ge-

bruik van de faciliteiten? Welke investering in tijd en geld is 

hier voor nodig? Hoe stemmen we dit af met de zorg?  

Hoe halen we het meeste uit onze open werkplaats voor 

onderzoek? 

 

De komende jaren groeit het aantal onderzoeken en onder-

zoekers bij HollandPTC hard en daarom zoeken we een 

goede manager R&D om de afdeling in te richten, afstem-

ming binnen de organisatie te waarborgen en de afdeling 

binnen het MT te vertegenwoordigen. 

 

Over HollandPTC 

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch behandelcentrum 

voor protonentherapie in Delft, opgericht door het Erasmus 

MC, het LUMC en de TU Delft. Ruim een jaar geleden zijn 

we gestart met de behandeling van patiënten en met we-

tenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het 

aantonen van de meerwaarde van protonentherapie en het 

verbeteren van de behandeling zelf. We werken hiervoor in 

een consortium met het Erasmus MC, LUMC en de TU Delft. 

Vanuit het consortium is een programmaraad samengesteld 

die de strategie van het onderzoeksprogramma bepaalt.  

 

Er werken bij HollandPTC ongeveer 50 mensen in vaste 

dienst in de zorg, fysica en bedrijfsvoering. Daarnaast heb-

ben we een open werkplaats waarbij artsen, fysici en on-

derzoekers bij HollandPTC en bij een ander instituut of or-

ganisatie werken. Samen zorgen we voor onze patiënten en 

onderzoek.  

De afdeling R&D en de onderzoeksfaciliteiten 

Op dit moment werken er 3 mensen op de afdeling: een co-

ordinator beam line, een coördinator klinisch onderzoek en 

een coördinator R&D onderzoeksprogramma. Daarnaast 

zijn er externe onderzoekers en studenten. We verwachten 

in de komende 3 jaar te groeien naar zo’n 50 promovendi.  
We hebben diverse laboratoria, een bundellijn voor weten-

schappelijk onderzoek en beeldvormende apparatuur die 

ook voor klinisch onderzoek gebruikt wordt. In eerste in-

stantie worden de faciliteiten gebruikt door onderzoekers 

van het consortium, op termijn ook door andere onderzoe-

kers bijvoorbeeld vanuit bedrijven.  

 

Wat ga je doen? 

Je gaat de afdeling zo inrichten dat we efficiënt gebruik ma-

ken van de capaciteit en faciliteiten, en onderzoekers hun 

onderzoek zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Denk aan 

dagelijkse afstemming binnen en buiten de afdeling, capaci-

teitsmanagement, het opstellen en bewaken van begrotin-

gen, het adviseren van het hoofd R&D over de strategie en 

positie van de afdeling en het vertalen van de organisatie-

strategie naar je eigen afdeling, en overleg en afstemming 

met andere afdelingen binnen HollandPTC. Je behartigt de 

belangen van de afdeling R&D en neemt als manager R&D 

deel aan het MT dat bestaat uit 7 leden. 

  



 

 

Wij vragen 

 een HBO/bachelor management 

 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie in R&D 

en/of de zorg 

 ervaring met capaciteitsmanagement 

 ervaring met het inrichten van een afdeling, opstellen 

van processen en procedures en hierop sturen 

 goed in het inspireren en motiveren van mensen 

 

Kom je bij ons werken, dan vragen we je naar je Verklaring 
omtrent Gedrag. We bellen je referenties na als onderdeel 
van de selectieprocedure. 
 

Wat bieden wij 
Het is een functie voor 24-36 uur per week voor 1 jaar (bij 
een fulltime aanstelling is een combinatie van werkzaamhe-
den mogelijk), met uitzicht op een dienstverband voor on-
bepaalde tijd. Wij volgen de CAO UMC; het salaris is, afhan-
kelijk van opleiding en ervaring, maximaal €5.226,- / 
€5.944,- (schaal 11 of 12). Je krijgt 8% vakantietoeslag, 8,3% 
eindejaarsuitkering en een vergoeding voor reiskosten 
woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer. 
 

Reageren 

Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met 
medisch directeur / hoofd R&D Marco van Vulpen via het 
secretariaat van HollandPTC, 088 5011 8800,  
of Ineke van de Graaf, hoofd bedrijfsvoering & kwaliteit, via 
06 1437 5860. 
 

 

Stuur je motivatie en CV voor 2 december 2019 naar Marco 
van Vulpen via HR@hollandptc.nl, onder vermelding van 
“vacature manager R&D”. 
De gesprekken staan vooralsnog gepland in week 49 en 50 
van 2019. 
 

We zoeken onze nieuwe collega graag zelf. Bureaus hoeven 
dus niet te bellen. • 

De missie van HollandPTC is patiënten de beste proto-
nentherapie te geven die er op dit moment voor ze is, 
in een veilige en gastvrije omgeving waar ze zorgzaam 
en zorgvuldig behandeld worden. Daarnaast is het 
onze opdracht de toegevoegde waarde van protonen-
therapie aan te tonen in samenwerking met de natio-
nale en internationale radiotherapeutische en oncolo-
gische gemeenschap. We doen dit vanuit de ambitie 
een vooraanstaand instituut te worden voor therapie 
en wetenschappelijk onderzoek. Onze kernwaarden 
zijn: zorgzaam & zorgvuldig, verbindend & energiek, 
professioneel & innovatief. 
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