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nrccarriere.nl, de vacaturesite
voor hoogopgeleid Nederland
Op zoek naar een uitdagende baan?
Hieronder vind je een overzicht van de meest
actuele vacatures
voor hoogopgeleiden
op nrccarriere.nl
Gevonden worden
door topwerkgevers?
Ga naar de site en
laat je CV achter!

Meer informatie over een vacature plaatsen?
Neem contact op met de afdeling Sales via t 010 406 73 93
of advertentieAnrc.nl.
Of ga naar werkgevers op nrccarriere.nl

direct in contact met topwerkgevers

directie/management
Vialis bv Bu-director consul-

tancy v/m
4074828

Servicepunt71 Directeur Leiden 4074802

Gemeente Zoeter-
meer

Directeur bedrijfs-
voering

Zoetermeer 4074840

Hoogheemraad-
schap Holl.
Noorderkwartier

Directiesecretaris Heerhugo-
waard

4074811

Gemeente Zoeter-
meer

Gemeentesecretaris/
algemeen directeur

Zoetermeer 4074817

Donatus Groepshoofd bin-
nendienst v/m

Rosmalen 4074827

Ministerie van
VWS

Hoofdinspecteur Utrecht 4074801

Fatima Lid raad van toezicht Nieuw Wehl 4074807

Gemeente Leiden Manager parkeren Leiden 4074829

Fresenius Kabi Plantmanager v/m 4074838

SBWU Secretaris raad van
bestuur

Utrecht 4074842

Gemeente
Westland

Teamleider bedrijfs-
juridischbureau

Naaldwijk 4074787

Gemeente
Westland

Teamleider sociale
zaken (werk)

Naaldwijk 4074790

Gemeente
Westland

Teamleider toezicht
openbare ruimte

Naaldwijk 4074791

Theatergezel-
schap Vis à Vis

Zakelijk leider /
Cultureel ondernem.

Almere 4079038

gezondheidszorg
LSG-Rentray Directeur transitie-

trajecten
Almelo 4074812

Robuust Locatiemanager /
regioadviseur

Mid. en Zuid
Limburg

4074792

Amaris
Theodotion

Manager(s) Laren 4074879

De Tjongerschans Voorzitter raad van
bestuur

Heerenveen 4074826

Bouman GGZ Accountmanager 4075938

Catharina-zieken-
huis

Manager HRM Eindhoven 4065605

De Archipel Manager Zorg Eindhoven 4075845

onderwijs
College voor
Examens

Voorzitter Utrecht 4074780

Drenthe College Manager bedrijfs-
voering v/m

4074841

marketing & verkoop
GITP Zuid
Nederland

Salesmanager GITP
Trainingen

Zuid
Nederland

4074678

techniek
Teijin Proces Technoloog Delfzijl 4074796

Door Amy van den Berg
Rotterdam. Een patiënt heeft kan-
ker en is niet meer te genezen. Jij bent
de behandelend arts. Je kunt de pa-
tiënt een behandeling aanbieden om
iets langer in leven te blijven, maar
daar zal hij of zij ziek van worden. Je
kunt ook niet behandelen. Dan zal de
patiënt eerder overlijden maar wel
een betere levenskwaliteit hebben.

Hoe bespreek je dat met de patiënt?
Hoe breng je het verhaal? En op welk
moment? En welk advies geef je?

Om artsen én artsen in opleiding te
helpen bij ethische kwesties is er
sinds gisteren de website Waarden-
web. Opgezet door het Academisch
Medisch Centrum (AMC). „Ethiek
heeft vaak een zwaar imago”, vertelt
Myra van Zwieten, universitair do-
cent medische ethiek en communica-
tie aan het AMC en initiatiefnemer
van de site. „Deze site moet ethiek
toegankelijk maken.”

Hoe? Door bezoekers na te laten
denken over hun eigen normen en
waarden, zegt Van Zwieten. Op de site
worden zeventien ethische dilem-
ma’s aangehaald. Het zijn alledaagse
morele kwesties. Een voorbeeld: pa-
tiënten willen een begripvolle arts,
maar te veel betrokkenheid kan een
arts misschien in gevaar brengen.
Hoe wil jij je verhouden? Er volgt een
opdracht: interview iemand uit je
omgeving die vaak bij een arts komt
en vraag hem of haar naar persoonlij-
ke ervaringen. En beantwoord vervol-
gens vragen als: hoe ver moet een arts
volgens jou gaan om de patiënt als
persoon te begrijpen?

Op deze manier dwing je artsen of
artsen in opleiding om na te denken
over morele kwesties, zegt Van Zwie-
ten. In het voorbeeld over de patiënt
met kanker, moeten de artsen naden-
ken over wat het juiste moment is om
de kwestie aan te kaarten. En hoe dat
dan moet: met zachte woorden of
juist heel direct, vertelt Van Zwieten.

De site vertelt de artsen niet wat ze
precies moeten doen, of wat wel of
niet juist is. „Nee, we willen artsen al-

leen aan het denken zetten. Dus laten
we ze nadenken over hun eigen ge-
voelens, en hun normen en waarden
in relatie tot existentiële vragen.”

Arts-assistent Vanessa Harris is en-
thousiast. „Je wordt dagelijks met
ethische kwesties geconfronteerd,
dus ik vind een website die daar on-
dersteuning in biedt een heel fijn.”

Ethische dilemma’s zijn er altijd
geweest. Maar tegenwoordig zijn er,
volgens van Zwieten, meer en andere
dilemma’s bijgekomen. „De zorg is
minder eenduidig vanwege grotere
mogelijkheden op geneeskundig ge-
bied.” Ook hebben „internet, wetge-
ving en de nadruk op autonomie pa-
tiënten steeds mondiger gemaakt”.

Daarbij staat de arts nu veel minder
op een voetstuk. „Ze staan nu meer
naast de patiënt, en hebben, naast
hun rol als medisch expert, meer een
begeleidende rol.” De patiënt wil bo-
vendien dat de arts raadgever is. Dat
is moeilijk, zegt Van Zwieten. „Het is
lastig evenwicht te vinden.” Neem
een vrouw die zwanger is en bij wie
blijkt dat de foetus het syndroom van
Down heeft. De arts geeft de optie om
de zwangerschap te beëindigen. Maar
hoe opper je dat? En hoe kom je niet
moraliserend over? Zonder iemand
ter verantwoording te roepen?

Arts-assistent Sientje Hagt, werk-
zaam bij het AMC, weet hoe lastig het
is. „Je hebt heel vaak een moreel oor-
deel over iets.” De site helpt, zegt ze.
„Nu kun je van tevoren al nadenken
over kwesties. Je komt erachter waar-
om je iets denkt. En zo sta je ook meer
open voor andere meningen. „Ik had
eens iemand die na een ongeluk een
litteken op zijn gezicht had. Hij wilde
het litteken weg laten halen door de
plastisch chirurg, maar die vertrouw-
de er niet op dat het dan mooier zou
worden. Moreel gezien vond ik de pa-
tiënt gewoon mooi met litteken,
maar de patiënt zelf was gewoon heel
onzeker. Achteraf gezien had ik mijn
gedachten gewoon moeten uitspre-
ken. Je haalt er veel winst uit als je
kunt uitleggen hoe je erover denkt
zonder te tornen aan de wensen van
de patiënt. De verhouding tussen arts
en patiënt is scheef. En je denkt als
arts eigenlijk automatisch dat jouw
oordeel belangrijker is, omdat je ver-
stand hebt van de medische kant.
Maar het gaat helemaal niet om me-
dische zaken, het gaat over ethische
zaken. En daar kwam ik onder andere
door de website achter.”

Steun, toeverlaat én raadgever
Op een nieuwe site kunnen artsen leren hoe ze die rollen moeten vervullen

© Hoe breng je als arts slecht
nieuws ? Hoe geef je advies?

© Voor ethische kwesties is er
nu een voor iedereen
toegankelijke website.

© de geboren ondernemer

Naam: Roel Hofman
Leeftijd: 55 jaar
Opleiding: hbo gezondheidszorg
Eigen bedrijf: Roel Hofman, kunst

Je bent societykunstenaar, maar hier-
voor deed je iets heel anders.
„Mijn ouders vonden dat je met
schilderen geen droog brood kon
verdienen. Ik groeide op in een Rot-
terdamse volksbuurt, in een moeilijk
gezin. Mijn vader was alcoholist,
mijn broer geestelijk gehandicapt,
en ik probeerde het gezin bij elkaar
te houden. Dat was waarschijnlijk de
reden dat ik voor de gezondheids-
zorg koos. 23 jaar heb ik in die sector
gewerkt, als hoofd van tehuizen,
maar ook als groepsleider en waarne-
mend hoofd. Ik wilde telkens iets an-
ders doen, iets nieuws aanpakken.
Tot ik een burn-out kreeg. Ik was op,
de frustratie over de zorg: er moesten
allemaal targets en doelstellingen
gehaald worden en er was nauwelijks
nog aandacht voor de mensen. Daar
was geen geld voor. De uitdaging, de
liefde voor het werk. Het was weg.”

En toen heb je een kwast gepakt?
„Die kwast had ik als klein jongetje
al in mijn hand. Ik ben altijd bezig
geweest met tekenen en schilderen.
Bij verschillende kunstenaars ben ik
op een gegeven moment in de leer
geweest. Na die burn-out, 20 jaar ge-
leden, dacht ik: nu ga ik doen wat ik
altijd al wilde doen. Eerst ben ik sa-
men met een compagnon een kunst-
uitleen gestart. We hadden onder
meer doeken van Herman Brood,
Corneille, Anton Heyboer en mijzelf.
Ik hield grafieken bij waarop je pre-
cies kon zien welke kunst goed liep,
en wat denk je? De mijne!”

Kunstenaars zijn vaak geen onderne-
mers, jij wel?
„Ja, ik heb ook altijd zaakjes gehad
naast mijn banen. Zo hielp ik een ge-
handicapte aan werk door een win-
keltje te regelen. Ik kocht bij de
groothandel kleding en snoep en hij
kon dat dan verkopen. Zo had hij een
zinvolle dagbesteding, hij verdiende
er wat aan en ik ook. Ik heb ook een
beveiligingsbedrijfje gehad waarbij
ik apparatuur installeerde in wonin-
gen en er zelf naar toe reed als het
alarm afging. Maar het kwam er al-
tijd op neer dat het te veel werk was
naast mijn baan en te weinig op-
bracht om echt van te leven.”

En hoe ben je nu commercieel?

„Op verschillende vlakken. Zo heb ik
het merk Roel Hofman heel bewust
in de markt gezet. Ik wil me onder-
scheiden, opvallen en een handels-
merk hebben. Daarom loop ik altijd
in het wit. Wit geeft mij rust, ik heb
namelijk ADD. Schilderen werkt dan
ook therapeutisch.”

Je schildert nu vooral portretten van
beroemdheden, waarom?
„Mijn carrière begon met tulpen-
schilderijen, vervolgens ben ik vrou-
wenfiguren gaan schilderen. Daar
ben ik ook bekend mee geworden.
Toen ik vervolgens voor Flying Doc-
tors een doek maakte van negroïde
krijgers ben ik me gaan verdiepen in
de Masai en zo begon ik met het
schilderen van Afrikaanse volkeren.
Twee jaar geleden brak de crisis uit.
Dan ga je denken: wat verkoopt nou
goed? Bekende koppen. Zo ben ik
portretten gaan schilderen. En afge-
lopen jaar heb ik dan ook mijn beste
jaar ooit gedraaid.”

Hoe kom je in contact met sterren?
„Mijn vrouw doet de pr voor mijn be-
d r ij f en zorgt er voor dat we in
societykringen worden opgenomen.
Je moet veel netwerken en uitgeno-
digd worden voor feestjes. Daar
schiet mijn vrouw met gemak men-
sen aan. Ze regelt dan dat het portret
van Gordon wordt onthuld in zijn
programma. Inmiddels zijn we met
heel wat bekende Nederlanders en
welvarende mensen bevriend geraakt
– ik kan helaas geen namen noemen.”

Je verkoopt nu ook maatpakken?
„Mijn vrouw ziet ook overal handel
in. Zij kwam op het idee om een ei-
gen maatpakkenlijn op te zetten. De
binnenvoering is voorzien van af-
beeldingen van mijn schilderijen. Zo
heeft Gordon een pak met aan de bin-
nenkant afbeeldingen van het por-
tret dat ik van hem heb gemaakt. De
pakken zijn genummerd en gesig-
neerd in een oplage van 40.”

Hoeveel kost een doek van jouw hand?
„Afhankelijk van het formaat: tussen
de 1.700 en 10.000 euro.”

Juliette Vasterman

Hij is societykunstenaar
en loopt altijd in het wit

v© Ben jij ook een geboren
o n d e rn e m e r ? Meld je aan
voor deze rubriek via
werk@nrc.nl

Roel Hofman in zijn galerie. Peter de Krom

Op zoek naar talenten?
Ga naar nrccarriere.nl,
het vacatureplatform van
NRC Handelsblad en nrc.next

het vacatureplatform
voor hoger opgeleiden

Ethische dilemma’s zijn er altijd geweest. Maar doordat op geneeskundig gebied steeds meer mogelijk is,
groeit dat aantal ethische kwesties wel. Hier een arts-assistent uit het Amphia ziekenhuis in Breda.
Foto Joyce van Belkom

A d v e rt e n t i e

Sam. Zijn wil is sterker dan zijn lichaam

. Het verhaal van Sam Gadesloot
zette het thema ‘medische ethiek’
op de agenda. Sam verwierf be-
kendheid door de documentaire Zijn
wil is sterker dan zijn lichaam van
Ria Bremer en Doret van der Sloot,
uitgezonden vorig jaar april.

. Vanwege zijn spierziekte voor-
spelden artsen in 1992 dat Sam snel
zou sterven.Binnen maanden zou
zijn hele lichaam verlamd zijn.

. Sam werd doof, blind en commu-
niceerde met het handwanga l fa b e t .
Hij was verlamd, had permanente
beademing nodig. Maar Sams wil
om te leven was sterker.

. Hij volgde een studie rechten, en
verscheen op internationale medi-
sche congressen. 1 januari overleed
Sam: hij werd 26 jaar. Gisteren zond
Nederland 1 de documentaire Sa m :
het afscheid uit.


