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Profiel 
 
Ik ben een ervaren adviseur met ruime kennis van de zorg, vooral ziekenhuizen en heb ook 
ervaring als interim-manager en bestuurssecretaris. Kenmerkend voor mijn optreden zijn: 
• Ik analyseer en ontwikkel inzicht in complexe situaties en ben in staat  inzichten en 

belangen van organisaties en professionals af te stemmen en te integreren: “Succes is 
afhankelijk van de goede balans van publieke, private én professionele aspecten”.  

• Strategie en beleid ontwikkelen doe ik met nadruk op de operationele uitvoering. Als 
practicus zijn voor mij mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen mede bepalend voor 
plannen en organiseren. 

• Waar nodig motiveer ik mensen voor ambitieuze, realistische doelstellingen en begeleid 
hen daarbij. Ik heb affiniteit met mediation. 

 
 

Ervaring als adviseur, (interim-)manager en anderszins 
 

Leguijt Advies, beleid & organisatie, vanaf 2003 tot heden 
De volgende typen opdrachten heb ik de afgelopen vijftien jaar onder andere uitgevoerd: 
- Beleidsontwikkeling, samenwerking van medische groepen –  advies/ begeleiding 
- Samenwerking/alliantie van ziekenhuizen en/of specifieke medische functies –  van advies 

tot ’hands-on’ uitvoering 
- Marktanalyses – analyseren en bewerken van informatie voor belangrijke beleidskeuzes 
- Interim-management, onder meer als bestuurssecretaris en interim-directeur   
Zie de website [www.Leguijtadvies.nl/opdrachten] voor een uitgebreid overzicht. 
 

Manager Divisie Beschouwend Groene Hart Ziekenhuis, Gouda (1998-2003), idem Divisie 
Vrouw kind zenuw (2001-2002) 
In duaal management met medisch manager verantwoordelijk voor kwaliteit, productie en 
budget van de divisie. Als lid MT GHZ-brede aandachtsvelden: contacten IGJ, overleg 
zorgverzekeraars, transmurale zorg en zorgvernieuwing en herstructureren/uitbreiden IC. 
 

Manager Medisch Ondersteunend Centrum (1992-1998) Meander MC, Amersfoort 
Als lid MT mede ontwikkelen ziekenhuis van traditionele dienstenstructuur naar  geïnte-
greerd medisch-specialistisch bedrijf. Daarnaast: taakverdeling en concentratie specialismen; 
integreren van afdelingen, rapporteur vertrouwenscommissie over bestuurscrisis. 
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Adviseur voorzitter Raad van Bestuur (1988-1991), interim-divisiemanager (1990), 
beleidsadviseur Sociaal Beleid & Organisatie (1984-1987) AMC, Amsterdam 
Opstellen Medisch Profiel AMC (strategisch beleidsdocument), adviseur invoeren 
divisiestructuur; projectmanager centrum voor IVF; reorganisatie/integratie ‘WG/BG in 
AMC’, o.a.  begeleiden reorganisatie vakgroepen en liaisonfunctie met medische faculteit. 
 

Projectadviseur Universiteit van Amsterdam (1979-1984) 
Evaluatie bestuursstructuur universiteit (student-assistent); onderzoek beleid UvA m.b.t. 
tijdelijk wetenschappelijk personeel; projectsecretaris reorganisatie medische faculteit AMC. 
 
Opleiding 
2004-2005 - Postdoctorale opleiding management consultancy (PDO-MC), Vrije Universiteit 
Amsterdam. Thesis: Naar effectieve vernieuwing van zorg, een essay over praktijk, theorie en 
theoriepraktijk 
1984-2002 - Cursussen en management development in onder meer financieel management, 
bedrijfskunde, kwaliteitsmanagement, conflicthantering/mediation, epidemiologie/klinisch 
wetenschappelijk onderzoek.  
1974-1983 - Doctoraal politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van 
Amsterdam.  
1968-1974 - Gymnasium bèta aan het Zaanlands Lyceum te Zaandam. 
 

Activiteiten naast studie: plaatsvervangend voorzitter Universiteitsraad, lid commissie 
Academische Raad, bestuurslid ASVA, bestuur studievereniging Machiavelli.  
 
Personalia 
Geboren te Assendelft (N-H), 31 augustus 1956. Geregistreerd partnerschap. 
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