
Wist je dat 'de medische sector' een van de grootste 
Technische werkgevers is in de regio? Je staat er nooit 
bij stil, maar een ziekenhuis zoals in Alkmaar zit bom-
vol techniek. Rob Slotemaker, Hoofd Technisch Beheer 
van de Noordwest Ziekenhuisgroep, legt uit. 

Naast natuurlijk het medisch en zorgpersoneel, zijn ook 
veel technici werkzaam in het ziekenhuis. Mijn afdeling 
Technisch Beheer zorgt dat alles wat met installaties 
geïnstalleerd wordt, functioneert en zonder haperingen 
blijft draaien en werken. Je kunt hierbij denken aan 
elektra, energie, water, klimaatinstallaties en meet- en 
regeltechnische installaties. Daarnaast wordt ook zorgge-
dragen voor het onderhoud aan de gebouwen.

Doen jullie alles zelf?
Wij werken veel samen met grote technische bedrijven 
in de regio die met specialistische kennis en ervaring 
specifi eke klussen komen klaren. B.V. Interfl ow (onder-
deel van de BAM Groep) zorgt voor de luchtkwaliteit, de 
luchtveiligheid in de operatiekamers en nog veel meer. 
Bot Bouw zorgt voor alle bouwkundige aanpassingen in 
onze gebouwen. En zo zijn er meer.
Mijn teamleden zijn multidisciplinair, je moet echt willen 

leren en nieuwsgierig zijn naar alle tech-
niek-aspecten en techniekrichtingen als 

je hier komt werken. Maar als je een 
teamplayer bent en je graag nieuwe 

dingen aanpakt, dan is het werk 
razend interessant. Een collega 

die sinds een jaar bij ons 
werkt, heeft zich verdiept 
in de infectie-beperking 
(luchtbehandeling) in de 
operatiekamers, nu is hij 

de spin in het web van dit 
onderdeel in Alkmaar. En dat 

allemaal omdat hij breed 
technisch geïnteresseerd is.

Welke installaties zijn er in een ziekenhuis?
Wij zorgen ervoor dat de koeling, de verwarming, brand- 
en andere veiligheidssystemen, de luchtcirculatie, de 
extra zuivering van water, de appratuur om alles te steri-
liseren, de gebouwen en nog veel meer technische zaken 
functioneren. “Ja weet je”, zegt Rob, “onze installaties 
en de techniek hier, zijn er voor onze patiënten”. 
Wij kunnen ons geen fouten veroorloven. De lat leggen 
we hoog, zodat alles blijft werken en de patiënten en 
onze zorgprofessionals geen hinder ondervinden van 
falende techniek. “Als je hier iets plotseling moet 
repareren, ben je eigenlijk al te laat”. Dat is ons motto.

Wat voor werknemers zoek je?
MBO 4 richtingen, PIE, Domotica, Regelsystemen, Bouw, 
alles loopt hier rond. Maar samenwerken tussen de tech-
nische richtingen, communicatie en dienstbaarheid zijn 
ook heel belangrijke kwaliteiten in mijn team. 
Rob Slotemaker zou graag, als het werk het toestaat, aan 
scholieren komen vertellen over zijn werk. Maar jongens 
en meiden kunnen ook stage komen lopen bij de afdeling 
Techisch Beheer van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Noordwest Ziekenhuisgroep 
in het kort

• Circa 5000 werknemers. 
• Actief in de Regio Noord-Kennemerland en 

Kop van Noord-holland.
• Twee grote ziekenhuizen, Alkmaar en Den Helder en 

kleinere locaties in Schagen, Limmen, Heerhugowaard 
en Texel.

• Naast de afdeling Technisch Beheer bestaat er ook nog 
de afdeling Medische Technologie.

PCC Oosterhout onderhoudt nauwe 
contacten met regionale techniek-
bedrijven. Op die manier zorgt de school 
ervoor dat de inhoud van het onderwijs 
zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. 
Daarnaast biedt de samenwerking de 
techniekleerlingen zicht op interessante 

stages of toekomstige banen. 
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