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1. Algemeen 

 
De heer van Rooij is een integere en gedreven persoon die in staat is om op een 
inspirerende wijze leiding te geven aan middelgrote ondernemingen en afdelingen 
binnen grotere ondernemingen. Hij heeft een zeer brede algemene interesse en staat 
open voor nieuwe zaken. Wordt door anderen gekenmerkt als een ‘mensenmens’. Weet 
op een nuchtere wijze richting te bepalen en richting te geven aan groepen mensen. 
Weet creatieve oplossingen te bedenken en ook uitvoerbaar over te dragen aan 
anderen. Hij weet om te gaan in crisis situaties en rust te houden in organisaties. 
 

2. Kennis 
 

De brede interesse van de heer van Rooij is terug te vinden in de verschillende 
ervaringsgebieden. Hij weet zich te verdiepen in de benodigde kennisgebieden en dit 
snel eigen te maken zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden.  
 
2.1. Gezondheidszorg 
 
Vanaf 2001 heeft de heer van Rooij een specialisme opgebouwd in de communicatie en 
optimalisatie in patienten logistiek binnen de 1e lijn en met de 2e lijns zorgorganisaties. 
De heer van Rooij kan daarbij putten uit een ruime ervaring op verschillende gebieden 
zoals de ontwikkeling en implementatie van bedrijfs- en levens kritische systemen zowel 
binnen de gezondheidszorg als daarbuiten. Het bedenken en ontwerpen van creatieve 
oplossingen gebaseerd bestaande systemen of het aansluiten van verschillende 
systemen is tekens weer een uitdaging die de heer van Rooij met passie aanneemt. De 
brede kennis en ervaring buiten de gezondheidszorg is o.a. ERP en workflow- en 
documentmanagement systemen.  
 
Specifieke vakkennis op  gebieden zoals medische toepassingen zijn Huisarts- en 
Pharmacie systemen, Ketenzorgsystemen, Huisartspostsystemen, verwijssysteem 
ZorgDomein, 1e lijns laboratoria, landelijke standaarden in communicatie. 
 
Patienten portalen zoals Zorgportaal, Mijngezondheid.net, Mijn gezondheidsplatform 
 
2.2. Projectmanagement 
 
Door de uitgebreide ervaring in het leiden van tientallen projecten en 
contractmanagement heeft de heer van Rooij vele mensen opgeleid tot 
projectmanagers.  



 
 
2.3. Product (software) en diensten ontwikkeling 
 
Het (mede)bedenken, positioneren en een bijdrage leveren aan de product- en 
dienstenontwikkeling is een unieke combinatie waarin de creativiteit van de heer van 
Rooij zijn kennis en ervaring direct zichtbaar wordt. Producten waaraan een bijdrage is 
geleverd zijn: 
Gezondheidszorg: Ketenzorginformatiesysteem 1e lijn, patientenportalen, intranet 
zorggroepen,  verwijsmethodiek, digitaal archief patienten dossiers, Imaging en PACS 
systemen 2e lijn. 
Zakelijk: Productconfigurator, Software service bureau  
 
Kan vanuit eigen ervaring met software process improvement (CMM, Tickit) en 
kwaliteitssystemen (ITIL, Prince 2, QSM) een bijdrage leveren aan het aansturen van 
verbeterprocessen in ontwikkeling. 
 

3. Vaardigheden 
 

Naast de senior projectmanagement vaardigheden is de heer van Rooij ook in staat om 
vanuit een conceptueel niveau, gebaseerd op sterkte/zwakte analyse, een lange termijn 
visie te ontwikkelen en deze ook een plaats te geven. Is in staat om een dergelijk concept 
op alle niveaus binnen en buiten de organisatie te communiceren. 
De heer van Rooij is gewend om naast de operationele taken ook structureel tijd te 
besteden aan strategische taken zoals cultuur en sfeer, het bepalen en acceptabel maken 
van methoden en tools. 
 

4. Interessegebieden 
 
De brede interesse van de heer van Rooij in zowel techniek als mens en organisatie 
betekent dat vele taken en rollen in aanmerking kunnen komen. In samenwerking met 
de potentiële opdrachtgever zal een rol, taken en verantwoordelijkheden worden 
overeengekomen waarbij een zekere mate van complexiteit en natuurlijk resultaat 
verwacht mag worden.  
 



 
5. Samenvatting ervaring: 

 

  Projecten en opdrachtgevers 

2013 Zorgtransmuraal Advies  en begeleiding IT stuurgroep SGE 
Advies systeem selectie ketenzorg en patienten 
portalen Nucleuszorg 
Advies zorggroep POZOB (datakwaliteit) 
Ondersteuning en begeleiding implementaties  Care2U 
Advies SHOKO  
Advieswerkzaamheden huisartspraktijken/hagro/ZBC 

2012 Zorgtransmuraal Advies  en begeleiding IT stuurgroep SGE 
Projectbegeleiding Zorg Informatie Makelaar ZorgSaam 
Advies zorggroep POZOB (communicatie KIS-HIS) 
Ondersteuning en begeleiding implementaties  Care2U  
Beheer 1e lijn ZorgDomein regio Zuidoost-Brabant 
Advieswerkzaamheden RZCC 
Advieswerkzaamheden huisartspraktijken/hagro/ZBC 

2011 Zorgtransmuraal Advies zorggroep SGE (IT stuurgroep) 
Advies zorggroep DOH (KIS en portals) 
Advies zorggroep POZOB (communicatie KIS-HIS) 
Ondersteuning en begeleiding implementaties  Care2U  
Beheer 1e lijn ZorgDomein regio Zuidoost-Brabant 
Advieswerkzaamheden SHOKO 
Advieswerkzaamheden huisartspraktijken/hagro/ZBC 

2010 Zorgtransmuraal Advies en begeleiding implementatie Care2U voor  
zorggroep POZOB 
Advies zorggroep DOH (selectie KIS) 
Advies en begeleiding Gezondheidscentrum Dolium 
Beheer 1e lijn ZorgDomein regio Zuidoost-Brabant 
Uitrol ZorgDomein regio Rotterdam 
Advieswerkzaamheden huisartspraktijken/hagro/ZBC 

2009 Zorgtransmuraal Advies en begeleiding implementatie Care2U voor  
zorggroep POZOB 
Advies en begeleiding Gezondheidscentrum Dolium 
Beheer 1e lijn ZorgDomein regio Zuidoost-Brabant 
Uitrol ZorgDomein regio Rotterdam 
Advieswerkzaamheden huisartspraktijken/hagro’s 

2008 Zorgtransmuraal Advies zorggroep POZOB 
Uitrol ZorgDomein regio Zuidoost-Brabant 
Uitrol ZorgDomein regio Den Haag 
Uitrol ZorgDomein regio Rotterdam 
Advieswerkzaamheden huisartspraktijken/hagro’s 



 
  Projecten en opdrachtgevers 

2007 Zorgtransmuraal Advies DGV 
Uitrol ZorgDomein regio Zuidoost-Brabant 
Uitrol ZorgDomein regio Den Haag 
Uitrol ZorgDomein regio Rotterdam 
Advieswerkzaamheden huisartspraktijken/hagro’s 

2006 Zorgtransmuraal Uitrol ZorgDomein regio Zuidoost-Brabant 
Uitrol implementatie ZorgDomein regio Den Haag 
Pilot project ZorgDomein regio Rotterdam 
Haalbaarheidsonderzoek Pharmo 
Advieswerkzaamheden huisartspraktijken/hagro’s 

2005 Zorgtransmuraal Advies en begeleiding hagro Eersel 
Advies en begeleiding hagro Best 
Uitrol ZorgDomein regio Zuidoost-Brabant 
Pilot project ZorgDomein regio Den Haag 
Onderzoek haalbaarheid regio infrastructuur Den Haag 

2004 Zorgtransmuraal IT regio plan voor RZCC (Rheco)  
Onderzoek haalbaarheid IT dienst SHL 
Kwartiermaker Zorgdigitaal Breda 
Pilot project ZorgDomein regio Zuidoost Brabant. 

2003 Zorgtransmuraal IT manager en kwartiermaker voor Stichting Haagse 
Gezondheidscentra  
Plan en kwartiermaker voor Diagnostiek voor U tbv ICT 
diensten huisartsen  
Interim IT manager CHPZOB 

2002 Zorgtransmuraal IT manager en kwartiermaker nieuwe 
huisartsendienststructuur SHOKO 
IT plan voor Stichting Haagse Gezondheidscentra  

2001 Zorgtransmuraal Regionaal projectleider EPD voor MCH, Bronovo, 
Antoniushove regio Den Haag 
Projectleider productontwikkeling Philips Healthcare  

2000 Zorgtransmuraal Directeur en aandeelhouder. Specialisatie 1e lijn ICT. 
Opgericht om een bijdrage te leveren in projecten 
middels adviezen en mede-ontwikkelen van producten 
met als doel meer kwaliteit en efficiëntie in de 
gezondheidszorg te realiseren. 

1998 IQ-Software Directeur en aandeelhouder. Opzetten product- en 
diensten op gebied van workflow- en 
documentmanagement 

1996 Philips TASS Business Unit Manager Monitoring and Control 
Diverse projecten o.a. Traffic management 



 
  Projecten en opdrachtgevers 

1991 Data Sciences Executive Production Manager van verschillende 
software ontwikkelprojecten, fixed price, fixed time, 
fixed quality. Verantwoordelijk voor winstgevendheid 
kantoor Eindhoven. Opleiding en aansturing van 
projectmanagers. 

1988 Software Sciences Production Manager van verschillende software 
ontwikkelprojecten, fixed price, fixed time, fixed 
quality  

1985 Digital Design (Parijs) Business- en product development Imaging systemen 
voor Rontgen, Gamma, MR  

1982 Philips Healthcare Software en systeemontwikkelaar voorontwikkeling 
Multi modality viewing console  

 


