CURRICULUM VITAE
L.V.G.M. Hochstenbach (Linda),MSc (Master of Science), 03-07-1968
„t Loo 1,3738 VS Maartensdijk, telefoon: 0346–218005/06-46357068
Linda.hochstenbach@xs4all.nl
Opleiding:
1996-1997; Master of Physiotherapy, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit
Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapy
1991-1995; Fysiotherapie, Hogeschool van Utrecht (cum laude)
1987-1991; A-Verpleegkundige, Academisch Ziekenhuis Utrecht
In 2008 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht:
www.hochstenbachconsultancy.nlverschillende opdrachten en of ad-interim functies in
de gezondheidszorg heb ik vervuld:
Werkervaring als ZZP-er:
April 2015 – heden:
Projectmedewerker, COA, Centraal Orgaan Asielzoekers en bij Menzis COA
administratie. Ten behoeve van een landelijk verbeter traject rondom het zittend
ziekenvervoer voor asielzoekers. Adviesrol omtrent het werkproces en aangaande de
businesscase onderbouwing financiële plaatjes. Plan van aanpak en voorstel tot
implementatie.
Augustus 2014:
Senior adviseur Zorg Instituut Nederland. Korte advies opdrachten, beoordelen van
rapporten in de orthopedie aangaande het project “Zuinige en Zinnige Zorg”.
Mrt 2014-april 2015 :
Contractmanager a.i. en zorginkoper a.i., Menzis COA Administratie te Wageningen.
Zorginkoop voor de Regeling Zorg Asielzoekers, tevens controle rol. Verstrekkingen:
Medisch specialistische zorg (DBC/DOT)alle ziekenhuizen incl zelfstandige
behandelcentra's, hulpmiddelen, paramedische zorg, geboortezorg, AWBZ en vervoer.
Probleemanalyse gemaakt na een verkeerde aanbesteding bij de zittend ziekenvervoer
overeenkomst.
Juli2012–mrt 2014:
Zorginkoper hulpmiddelen, a.i. VGZ te Eindhoven. Verstrekkingen: hulpmiddelen uitleen,
orthopedie, orthese/prothesen, horen/zien en communicatiemiddelen.
Juni2011–juli2012:
Pilot "nurse practitioner (NP)" in verpleeghuis De Hartkampte Raalte
om te kijken of een NP-er de specialist ouderen geneeskundige (SOG) dusdanig kan
ondersteunen dat de FTE van SOG omlaag zou kunnen.Na succesvolle afsluiting van de
pilot een aantal maanden als NP-er gewerkt. Taken waren onder
andere:ondersupervisie visite lopen en beoordelen actualiteiten.
Sept 2008–april 2011:
Fysiotherapeut, bij Medicort Sports & Orthopedic Care. Orthopedisch chirurgen
ondersteunen op polikliniek in deBergmanclinics. Opzetten fysiotherapie afdeling in de
Bergmanclinics. Zelfstandigpostoperatieve spreekuur draaien. Ontwikkelen van alle
protocollen binnen de Bergmanclinics in samenwerking met de orthopeden.
Voor de opstart van mijn eigen bedrijf heb ik onderstaande functies vervult:
2006–2008:

Stryker Nederland, Area Sales RepresentativeRecon te Waardenburg. Verantwoordelijk
voor de sales van heup- en knieprothesen in rayon mid-zuid. Taken: sales,
relatiebeheer, assistentie verlenen tijdens operaties, workshops geven aan orthopedisch
chirurgen en operatieassistenten.
2004–2006:
Agis zorgverzekeraar te Amersfoort. Inhoudelijk adviseur AWBZ zorg voorregio
Amsterdam en Almere. Verantwoordelijk voor de gehele zorginkoop van de AWBZ.
2000–2004:
Cap Gemini Ernst & Young te Utrecht. Management Consultant. Verschillende taken en
rollen vervuld in de gezondheidszorg.
1997-2000:
Vihome B.V. te Nijkerk. Hoofd van de afdeling zorgverzekeraars en accountmanager.
Belangrijkste taken: leiding geven aan15 mensen, budgetverantwoordelijk, acquisitie,
relatiebeheer, productmanagement.
1995-1997:
Na mijn studie fysiotherapie heb ik verschillende rollen gehad als fysiotherapeut, onder
anderebij Revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht,Revalidatiecentrum Blixembosch
te Eindhoven en in verschillende particuliere praktijken.
1991–1995:
Academisch Ziekenhuis Utrecht. Verpleegkundige, op de afdelingen; gynaecologie,
chirurgie, oncologie, cardiologie en neurologie.
Overige Opleidingen:
 NEVI I inkoop professional opleiding (2013)
 Musculosceletale echo-diagnostiek opleiding, te Baarn (2010)
 OrthopedicScience, basis en revisie chirurgie (Malmö en Divonne), naast diverse
operatietechniek trainingen en opleidingen (USA) (2006)
 Commerciële Vaardigheidstraining (2007)
 BOBC, basis opleiding consultancy opleiding, incompany opleiding met MBA
modules bij Erasmus Universiteit en verschillende modules van SIOO (20032006)
 Effectieve Verkoop Vaardigheidstraining, Mercuri International (2006)
 Trainer A cursus Schoonspringen, Koninklijke Nederlandse Zwembond (1997)
Persoonlijke interesses:
Sporten
Overige interesses:
Bijzonderheden:
1980–1986

: wielrennen,mountainbiken, snowboarden, hardlopen,
: maken van data analyses, lezen en zingen
: Intensief topsport in schoonspringen, tevens lid
van de Nederlandse ploeg, Koninklijke
Nederlandse Zwembond

Sterke punten:
Spontaan, enthousiast, flexibel en positief ingesteld.
Maak makkelijk contact en ben een echte relatiebeheerder.
Kan goed zelfstandig functioneren maar ook in een team.
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Analytisch en cijfermatig inzicht.

