PATHAN BV zoekt een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen
Profiel Lid van de RvC (Zorginnovatie en technologische ontwikkelingen)
Pathan zoekt een inspirerende kandidaat met een verbindende persoonlijkheid die zijn
functie met zichtbare interesse en professioneel evenwicht tussen betrokkenheid en
bestuurlijke afstand als toezichthouder, kan uitvoeren.
Gezien de ontwikkelingen in het zorglandschap en in de laboratoriumwereld gaat voor de
nieuw toe te treden commissaris de voorkeur uit naar een kandidaat die zich
onderscheidt door:
• kennis en ervaring met zorginnovatie en technologische ontwikkelingen in de
zorg;
• een strategische denker met kennis van het ondernemerschap en inzicht in
actuele ontwikkelingen in de zorgsector;
• kennis van en ervaring met voor Pathan relevante stakeholders (o.a.
verzekeraars, regionale ziekenhuizen, eerstelijnszorgverlening);
• maatschappelijke activiteiten, maar wel zodanig dat de kandidaat in voldoende
mate beschikbaar en aanspreekbaar is voor de overige RvC leden en directie.
De organisatie
Pathan BV is een laboratorium voor pathologieonderzoek gevestigd in het Franciscus
Ziekenhuis in Rotterdam Zij verzorgt vandaaruit diagnostiek voor
5 ziekenhuizen, 6 locaties in de regio Zuid-Holland en Zeeland. Daarnaast wordt
diagnostische ondersteuning verleend aan huisartsen en ZBC’s.
Pathan is ontstaan vanuit de visie dat centralisatie van de klinische pathologie van de
verschillende ziekenhuizen zowel schaal- als kwaliteitsvoordelen creëert. Deze voordelen
worden ook behaald. Pathan verzorgt het gehele palet aan pathologie diagnostiek,
waarbij het moleculair diagnostisch onderzoek plaatsvindt in samenwerking met het EMC.
Pathan behoort in Nederland tot een van de grootste laboratoria voor pathologie. Met alle
aangesloten instellingen is een volledige elektronische koppeling voor het ophalen van
patiëntgegevens en het verzenden van uitslagen gerealiseerd. Daarnaast heeft Pathan,
als een van de eerste labs in Nederland, de microscopische beelden volledig
gedigitaliseerd.
Pathan wil een aantrekkelijke werkgever zijn en realiseert dit door vooral te investeren in
sfeer, collegialiteit en het ontwikkelen van de expertise van medewerkers. Daarnaast
staat innovatie hoog in het vaandel waarbij doelmatigheid niet uit het oog verloren mag
worden.
Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC bestaat uit 3 leden, benoemd door de aandeelhouders. De zittende leden
hebben respectievelijk een medisch-en een ondernemers profiel.
• De RvC houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en
de uitvoering van het vastgestelde beleid door de Raad van Bestuur (RvB).
• De RvC staat de RvB met raad terzijde en kan op eigen initiatief advies
uitbrengen aan de RvB.
• Als WTZi erkende instelling is de besturings-en toezichtfilosofie van Pathan
gebaseerd op de nieuwe Governance Code Zorg.
Pathan functioneert onder leiding van één bestuurder.

Beloningen
Beloningen worden vastgesteld door de Aandeelhoudersvergadering en is in lijn met
vigerende regelgeving in de zorg.
Uw reactie:
Uw belangstelling kunt u tot 1 september 2020 kenbaar maken door uw brief en cv te
sturen naar mevrouw N. van Wagensveld via N.vanWagensveld@pathan.nl
Informatie kan ingewonnen worden bij Herman van der Weide, voorzitter RvC bereikbaar
op 06-250 63841 of Arlinke Bokhorst, bestuurder via 010-46 166 71.
In de bijlage vindt u een volledige beschrijving van de organisatie en het gewenste
profiel van de commissaris. We streven naar een benoeming in oktober 2020.

