
Derks & Derks
Adviseurs in human talent
voor de gezondheidszorg

Werving | Selectie | Assessment
Loopbaanbegeleiding | Coaching
Detachering | Interim | HR Research



Derks & Derks is specialist bij de in-, door- en uit-
stroom van human talent in de gezondheidszorg. 
Onze belangrijkste diensten zijn: Werving & Selectie,  
Assessment, Loopbaanbegeleiding, Coaching, 
Detachering, Interim en HR Research.

Derks & Derks staat sinds 2001 bekend om haar  
expertise bij het invullen van specialistische functies. 
We staan midden in de zorgmarkt en beschikken  
over een up-to-date database met professionals  
in de gezondheidszorg.

Wij bemiddelen professionals op HBO- en hoger 
niveau, van starters tot zeer ervaren managers. Denk 
hierbij aan: RvB-leden, afdelingsmanagers, verpleeg-
kundigen, projectmedewerkers en interim adviseurs. 
Voor vaste en tijdelijke aanstellingen in onder andere 
de vakgebieden Juridische Zaken, Communicatie,
HR, Inkoop, Laboratorium, Apotheek, Kwaliteit, 
Orgaandonatie, IT, Facilitair en Bouwkunde.
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De gezondheidszorg is sterk in beweging en staat 
onder druk. Enerzijds wordt een hogere kwaliteit van 
zorg en meer efficiency verwacht, anderzijds dient 
dit met steeds minder budget uitgevoerd te worden. 
De aan zorg gerelateerde kosten stijgen jaarlijks 
en maatschappelijke veranderingen als vergrijzing 
vragen een hogere investering. De politiek is echter 
onverbiddelijk: het moet betaalbaar blijven. HR,
afdelings- en algemeen management staan 
daarmee voor een complex vraagstuk. 

Derks & Derks ondersteunt en adviseert, onder andere 
bij betere selectie. Zodat de juiste professional op de 
juiste plaats zit en zich daar ook thuis voelt. Zodat 
uw verloop afneemt en uw kwaliteit en efficiency 
verbeteren. 
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De hoge kwaliteitseisen uit de farmaceutische, medische en voedingsmiddelen-
industrie, worden in toenemende mate ook in de gezondheidszorg gesteld.  
Denk hierbij aan richtlijnen voor de bereiding van geneesmiddelen in ziekenhuis-
apotheken (GMP-Z), de wetgeving inzake kwaliteit van zorg, de richtlijnen voor 
het bewaren van cellen en weefsels en aan de toenemende eisen die door VWS 
en IGZ gesteld worden. 

Vanuit onze brede kwaliteitservaring zijn wij bekend met ISO, GMP, GLP,  
NIAZ en CCKL. Daarnaast werken we zelf al jaren volgens een eigen kwaliteits-
managementssysteem dat gebaseerd is op ISO 9001:2008. Die kennis van en  
focus op kwaliteit is doorslaggevend bij de selectie van de juiste professionals  
voor ziekenhuizen en zorginstellingen. 

Kwaliteit zit hem ook in óns vak voor een belangrijk deel in de mensen. Onze 
consultants zijn allen (arbeids)psychologisch geschoold en psycholoog NIP. 
We hebben oog voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ criteria en kijken verder 
dan het cv: naar ambities, motivatie, competenties, persoonlijkheid en talenten.
Onze klanten waarderen onze gedegen, academische werkwijze en advies inzake 
de best passende persoonlijkheid bij de specifieke vraagstelling die altijd leiden tot 
een betere match, hogere productiviteit en optimaal rendement.
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In het streven om instellingen in de gezondheidszorg efficiënter te laten werken 
wordt steeds meer gebruik gemaakt van professionals uit het bedrijfsleven. 
Uiteraard valt de manier van werken van een commerciële organisatie niet 
één op één over te dragen op een organisatie in de zorg. Derks & Derks kent 
zowel het bedrijfsleven als de gezondheidszorg en levert de juiste managers 
aan die met hart voor de zorg ‘het verschil maken’.

Derks & Derks B.V. staat met een academische achtergrond én een sterke positie 
midden in de markt op het snijpunt van praktijk en wetenschappelijk onder-
zoek. Dit biedt uitgelezen mogelijkheden voor toegepast arbeidspsychologisch 
onderzoek. Wij voeren dergelijk onderzoek uit in samenwerking met partners van 
niveau, zoals de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en het NIVEL. 
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Waarom Derks & Derks?
 � Brede advisering bij in-, door- en uitstroom van human talent
 � Deskundig en betrokken, midden in de zorgmarkt
 � Een up-to-date database met professionals in de gezondheidszorg
 � Snelle en efficiënte selectie voor vaste of in tijdelijke functies
 � Psycholoog Consultants
 � Een maatschappelijk verantwoord tarief
 � Aanvullende HR-diensten zoals HR Research, (ontwikkelings)assessments  

en trainingen in interviewtechnieken

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.derksenderks.nl

Derks & Derks B.V.
Databankweg 12a
3821 AL Amersfoort
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