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Profiel directeur Zorgbedrijf  

 

 

 

 

Kern van de functie 

Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het organisatiebeleid. Is integraal verant-

woordelijk voor het Zorgbedrijf.   

 

Plaats in de organisatie 

Ontvangt hiërarchisch leiding van en legt verantwoording af aan de bestuurder. Is lid van het Manage-

ment Team WZU Veluwe (MT).  

 

Geeft, binnen het Zorgbedrijf, hiërarchisch leiding aan managers Thuiszorg en locatiemanagers Wonen 

met Zorg, waaronder de zorgteams ressorteren. Vormt samen met deze managers het Zorg Management 

Team (ZorgMT). 

 

Geeft tevens hiërarchisch leiding aan de coördinator Welzijn, de coördinator Vrijwilligers, de consulenten 

Palliatieve zorg, de teamcoaches, de beleidsmedewerker en de casemanagers Mantelzorg en de casema-

nagers Dementie. 

 

Resultaatgebieden 

▪ Beleidsontwikkeling  

▪ Bedrijfsvoering 

▪ Cliëntgerichtheid en -tevredenheid 

▪ Medewerkergerichtheid en -tevredenheid 

▪ Relatiebeheer   

▪ Kwaliteit en veiligheid 

 

Beleidsontwikkeling: 

• Denkt mee, adviseert over en bepaalt mede de inhoud van het strategische beleid op basis van de 

vastgestelde missie en (zorg)visie, het vastgestelde medisch-ethisch beleid en de protestants-christe-

lijke identiteit van WZU Veluwe. Vertaalt dit samen met locatiemanagers en de managers Thuiszorg in 

tactisch beleid voor het Zorgbedrijf.  

• Definieert hiervoor de kaders en realiseert, in afstemming met betrokkenen vanuit het Zorgbedrijf (o.a. 

het ZorgMT en de coördinatoren), een op cliëntvragen afgestemde zorg- en/of dienstverlening. Draagt 

zorg voor afstemming hiervan met de overige organisatieonderdelen, met name de onderdelen Behan-

deling en Kwaliteit & Veiligheid. 

• Toetst de uitvoering van het geldende beleid (voor het Zorgbedrijf) op haalbaarheid, kwaliteit en in-

terne consistentie.  

• Initieert en interpreteert relevante in- en externe ontwikkelingen betreffende het eigen aandachtsge-

bied. Verricht indien nodig onderzoek en vertaalt dit in concrete voorstellen voor ontwikkeling en/of bij-

stelling van het strategisch beleid en de deelaspecten daarvan. Adviseert de bestuurder ten aanzien 

van succes- en risicofactoren. 

• Initieert en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, die zijn toegesneden op 

cliëntvragen.  
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• Legt de gemaakte (productie)afspraken vast en informeert de Bestuurder hierover, deze draagt zorg 

voor de definitieve ondertekening. Draagt daarna zorg voor communicatie. 

 

Resultaat: 

Er zijn concrete beleidsvoorstellen opgesteld die een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling van zo-

wel WZU Veluwe als geheel, als van het Zorgbedrijf.  

 

Bedrijfsvoering  

• Is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het vastgestelde beleid ten aan-

zien van zorg, personeel, organisatie en financiën.  

• Is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van (meer)ja(a)r(en)plannen en de personele, materi-

ele en investeringsbegroting en de realisatie hiervan. Beheert en bewaakt de vastgestelde budgetten. 

• Geeft – binnen de door de Bestuurder bepaalde kaders - leiding aan het Zorgbedrijf op bedrijfsecono-

misch, juridisch, sociaal en organisatorisch, ICT- en huisvestingsgebied, zodat de doelmatigheid van 

de (zorg)processen wordt bewaakt en het (meerja(a)r(en)plan gerealiseerd.  

 

Resultaat: 

Zorgondernemers, coördinatoren, teamcoaches, consulenten en casemanagers worden (aan)gestuurd op 

en ondersteund bij de uitvoering van het zorg-, personeel-, organisatie en financieel beleid waarbij de 

geleverde zorg- en dienstverlening effectief en efficiënt afgestemd is op de cliënt en in overeenstemming 

is met het (meer)ja(a)r(en)plan en (productie)afspraken. 

 

Clientgerichtheid en -tevredenheid 

• Schept en waarborgt een organisatiecultuur waar samen met gemotiveerde, betrokken en enthousi-

aste leidinggevenden en medewerkers de wensen, dromen en verlangens van de cliënt centraal wor-

den gezet. 

• Stimuleert samenwerkingsprocessen zowel in het Zorgbedrijf als tussen de diverse organisatieonder-

delen waarbij de cliënt centraal staat. 

 

Resultaat: 

Leidinggevenden en medewerkers in het Zorgbedrijf worden op basis van de resultaat- en productieaf-

spraken gestimuleerd, ondersteund, gefaciliteerd en gecoacht zodat een positieve cliëntwaardering gere-

aliseerd wordt.  

 

Medewerkergerichtheid en -tevredenheid 

• Schept en waarborgt een organisatiecultuur waar samen met gemotiveerde, betrokken en enthousi-

aste leidinggevenden de wensen, dromen en verlangens van de medewerker centraal worden gezet. 

• Maakt leidinggevenden bewust van een op medewerker(tevredenheid) gerichte houding en werk-

wijze; stuurt indien nodig bij. 

 

Resultaat: 

Leidinggevenden in het Zorgbedrijf worden zodanig gestimuleerd, ondersteund, gefaciliteerd en gecoacht 

zodat sprake is van een positieve tevredenheid onder medewerkers hetgeen zich vertaalt in binden en 

boeien van medewerkers, een laag ziekteverzuim en een grote betrokkenheid bij het Zorgbedrijf. 

 

Relatiebeheer 

• Bouwt en onderhoudt een netwerk van de bij het Zorgbedrijf betrokken ketenpartners en overige sta-

keholders. Betrekt waar nodig betrokken vanuit het Zorgbedrijf.  
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• Onderhoudt de functionele contacten met de zorgfinanciers en opdrachtgevers en is desgevraagd be-

trokken bij afspraken en onderhandelingen over de ver- of aankoop van de te leveren zorgproducten 

en diensten.  

• Vertegenwoordigt in voorkomende gevallen het Zorgbedrijf en/of WZU Veluwe in regionale of lande-

lijke gremia en/of bijeenkomsten.  

• Is betrokken bij de onderhandelingen met gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en/of externe 

dienstverleners over de (zorg)inkoop. 

 

Resultaat: 

Het Zorgbedrijf beschikt over een uitstekend relatienetwerk van ketenpartners en overige stakeholders.  

 

Kwaliteit en veiligheid 

• Stelt kaders en neemt maatregelen binnen het Zorgbedrijf voor het bevorderen van de structurele aan-

dacht voor de kwaliteit van de door de (zorg)medewerkers aan de cliënten te leveren zorg- en dienst-

verlening, en ook van de veiligheid van zowel cliënten als medewerkers. 

• Draagt in afstemming met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid zorg voor de inrichting van kwaliteitssys-

temen en veiligheidsvoorschriften en ziet toe op uitvoering en naleving van werkmethoden, protocollen 

en procedures die kwaliteit en veiligheid borgen. 

• Toets de effecten van de kwaliteit- en veiligheidsbevorderende maatregelen en heeft daarbij conse-

quent aandacht voor het voorkomen van potentiele risico’s.   

• Geeft uitvoering aan organisatie breed beleid van kwaliteitszorg, veiligheid, arbeidsomstandigheden, 

milieuzorg en duurzaamheid. 

 

Resultaat: 

Zowel voor cliënten als medewerkers is de kwaliteit van de geleverde zorg- en dienstverlening en de vei-

ligheid gewaarborgd.   
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Functie-eisen 

 

Kennis 

• Kennis is vereist op academisch werk- en denkniveau, met meerjarige managementervaring. Ervaring 

en kennis van veranderingsprocessen, bedrijfskundige en financieel-economische processen zijn ver-

eist en heeft enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie. 

• Ontwikkelingen betreffende het eigen verantwoordelijkheidsgebied dienen gevolgd en vertaald te wor-

den. 

 

Zelfstandigheid 

• Toont eigenaarschap en verricht de werkzaamheden met een eigen taakstellend karakter binnen de 

strategische kaders gesteld door de Bestuurder met de professionele autonomie behorende tot de 

functie van directeur Zorgbedrijf.  

• Initiërend vermogen en creativiteit zijn vereist voor het ontwikkelen, voorbereiden en implementeren 

van nieuw beleid. Problemen worden zelfstandig opgelost. Consequenties van te nemen beslissingen 

worden overzien. 

 

Sociale vaardigheden 

• Sociale vaardigheden zoals motiveren, aanspreken en conflicthantering zijn vereist bij het integraal 

managen van het Zorgbedrijf.  

• Sociale vaardigheden zijn vereist bij het adviseren van de Bestuurder en bij het dragen van medever-

antwoordelijkheid voor het totale organisatiebeleid, alsmede bij de implementatie van beleid en/of 

koerswijzingen op het terrein van Zorg/Services/Behandeldienst, de deelname aan projecten en het 

voeren van diverse in- en externe besprekingen op diverse niveaus.  

• Het vermogen tot onderhandelen, het aangaan van (nieuwe) samenwerkingsvormen én het overbrug-

gen van tegenstellingen bij interne contacten en bij diverse externe contacten is vereist.   

• In staat zijn vanuit lef, passie en trots verbinding te maken en te houden met directe collega’s en met 

leidinggevenden en medewerkers binnen het Zorgbedrijf.  

 

Risico's, verantwoordelijkheden en invloed 

• Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van cliënten en me-

dewerkers, het budget en het beleid van het Zorgbedrijf.  

• Er is sprake van grote invloed bij de totstandkoming van het strategische organisatiebeleid en het 

daarvan afgeleide beleid van het Zorgbedrijf.  

• Er is risico op het veroorzaken van schades door fouten in planning, implementatie en beheer waar-

door de continuïteit van het organisatieonderdeel en daarmee de organisatie als geheel in gevaar kan 

komen.  

 

Uitdrukkingsvaardigheid 

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn vereist in de communicatie met verschillende 

disciplines op verschillende niveaus en bij de voorbereiding van beleidsnotities en rapporten, zowel in- 

als extern.  

 

Oplettendheid 

• Oplettendheid is nodig bij het managen van het Zorgbedrijf met een grote diversiteit aan disciplines, 

bij het overzicht houden over de werkprocessen ten behoeve van het Zorgbedrijf en in de relatie naar 

de gehele organisatie.  
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• Oplettendheid is noodzakelijk voor het bijhouden van externe ontwikkelingen en het ontwikkelen van 

nieuw beleid en het aangaan van (nieuwe) samenwerkingsvormen. 

 

Overige functie-eisen 

• De werkzaamheden vereisen geduld en doorzettingsvermogen bij het doorvoeren van beleid binnen 

het Zorgbedrijf, bij veranderingsprocessen en bij belangentegenstellingen.  

• Systematisch werken en ordelijkheid zijn nodig bij het analyseren van complexe vraagstukken en bij 

het opstellen van (deel)begrotingen en jaarrekening.  

• In staat zijn leidinggevenden en medewerkers binnen het Zorgbedrijf aan te sturen, te ondersteunen, 

te faciliteren en te coachen in het behalen van hun doelstellingen. Durft daarin los te laten, zonder te 

laten vallen. Ruimte geven en op deze manier ook uitdagen en stimuleren. 

• Integriteit is vereist in verband met het inzicht in personele/financiële en strategische informatie.  

• Daarnaast worden eisen gesteld aan representativiteit bij het vertegenwoordigen van de organisatie 

bij de in- en externe contacten. 

 

Inconveniënten 

• Psychische belasting treedt op door confrontatie met tegengestelde belangen en omdat medeverant-

woordelijkheid wordt gedragen voor het gehele organisatiebeleid en de te behalen doelstellingen.  
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Wat bieden wij? 

Wij vragen veel, maar je krijgt er ook veel voor terug: 

• Een organisatie die in de steigers staat en waarbij jij het verschil kunt maken; 

• Een werkomgeving waarin met mensen en vóór mensen wordt gewerkt; 

• Een organisatie waar zelforganisatie maatwerk is en die persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijk 

vindt. 

 

Solliciteren? 

Heb je nog vragen of wil je nog een nadere toelichting, dan kun je contact opnemen met Wim Martens, 

bestuurder. Hij is te bereiken op 06 5233 5122. 

 

Herken jij jezelf? 

Stuur dan uiterlijk [datum] je motivatiebrief met CV naar HRM@wzuveluwe.nl. Een assessment maakt 

deel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

Tot slot 

Alle medewerkers van WZU Veluwe moeten een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen over-

leggen.  

 

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij de protestants-christelijke identiteit van WZU Veluwe kun-

nen uitdragen op basis van ons identiteitsdocument. Van de directeur Zorgbedrijf verwachten wij dat 

hij/zij meelevend lid is van één van de protestants-christelijke kerken en een actieve bijdrage levert aan 

de invulling en naleving van ons identiteitsdocument. Zie voor de uitwerking van onze identiteit het iden-

titeitsdocument op onze website. 
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