
   
 

   
   
   

   

 

 
Voor Trajectum komt Heeredwinger Advies graag in contact met gekwalificeerde kandidaten 
voor de positie van  
 
 

Manager Bedrijfsvoering/locatieverantwoordelijke  
Specialistisch Verblijf Noord (omgeving Appelscha) 

 
 
U bent samen met de manager behandeling eindverantwoordelijk voor uitmuntende zorg aan 
93 cliënten in het Noorden van Nederland. U rapporteert aan de Raad van Bestuur van 
Trajectum. Binnen uw portefeuille bent u in het bijzonder verantwoordelijk voor 
organisatieontwikkeling, efficiency in de bedrijfsprocessen en de financiële performance van 
de locatie. 
 
 
De organisatie 
Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke 
beperking en onbegrepen risicovol gedrag. Sommige cliënten hebben een forensische 
achtergrond of een gedwongen maatregel. Het doel van de zorg van Trajectum is dat 
cliënten beter in staat zijn om mee te doen; te wonen, te werken en te leven in de 
maatschappij. De locaties bevinden zich in het Noorden en het Oosten van het land. De 
(forensische) cliënten kunnen uit heel Nederland komen. Iedere client krijgt een 
behandelplan op maat inclusief dagbesteding. Dit wordt georganiseerd in een keten van heel 
diverse hulpverleningsvormen. De zorg van Trajectum varieert van behandeling, verblijf, 
ambulante begeleiding, poliklinische behandeling, bemoeizorg, werk en activiteiten. 
 
In de buurt van Appelscha bevinden zich de locaties Zeuvenakkers, Streekerhof en 
Ravenswoud met 93 cliënten, die wonen, werken en recreëren in een setting die varieert van 
meer open tot gesloten. Met een locatie in Oost Nederland vormen Zeuvenakkers, 
Streekerhof en Ravenswoud de sector Specialistisch Verblijf. De cliënten in Appelscha 
worden direct ondersteund en begeleid door persoonlijk begeleiders die op hun beurt 
gefaciliteerd worden door 6 teammanagers, waarvan één verantwoordelijk is voor het 
activiteitencentrum. Het behandelteam in Noord Nederland is verantwoordelijk voor het 
initiëren, realiseren, aanpassen en monitoren van de behandeling van alle cliënten op de drie 
locaties en voor het bevorderen van een professioneel behandelklimaat en kwalitatief goede 
zorg. In dat kader werken de teamleden nauw samen met persoonlijk begeleiders, 
teammanagers en overige specialisten. Het behandelteam bestaat thans uit 3 regie 
behandelaren (GGZ psychologen), 4 mede behandelaren en een psychomotorisch therapeut. 
Het team wordt professioneel bijgestaan door 2 psychiaters, (huis)artsen en 
verpleegkundigen. De locaties in Noord Nederland tellen 150 fte. De 
eindverantwoordelijkheid voor de locaties in Noord Nederland ligt bij de manager 
bedrijfsvoering en de manager behandeling. Als duaal management rapporteert u direct aan 
de Raad van Bestuur. 
 
 



   
 

   
   
   

   

 

 

 
De opgaven 
Trajectum werkt hard aan de verdere verbetering van de organisatie en de kwaliteit van de 
zorg en een positief bedrijfsresultaat. Wat overall geldt, geldt ook voor de sector 
Specialistisch Bedrijf. De inzet op de drie locaties in het Noorden van het land is gericht op 
uitmuntende zorg. Die ambitie kan alleen gerealiseerd worden met intense communicatie, 
hechte samenwerking tussen alle disciplines en scherpte in het organiseren en de 
bedrijfsvoering. Dat is het vertrekpunt voor de leiding van de locatie. Als manager 
bedrijfsvoering wachten u ten minste de volgende opgaven: 
 

❖ met de manager behandeling bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de zorg en een positieve bedrijfsvoering. U rapporteert hierover aan de Raad van 
Bestuur 

❖ binnen bedrijfsvoering is permanent aandacht nodig voor efficiency in de 
werkprocessen (onder andere bedbezetting), beheersing van het ziekteverzuim, 
allocatie van schaarse middelen en een positieve financiële performance 

❖ de ambities op bedrijfsvoering kunnen alleen bereikt worden door een 
organisatieontwikkeling die gericht is op persoonlijke aandacht, teamontwikkeling, 
transparante communicatie en de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap 

❖ die aandacht geldt ook het contact met de cliëntenraad en de verwantenraad 
❖ het intensiveren van de werkrelaties met de andere sectoren, de staven en de Raad 

van Bestuur en het benutten van de binnen het geheel van Trajectum aanwezige 
resources 

❖ het bijdragen aan de beleidsontwikkeling binnen Trajectum en het implementeren 
van nieuw beleid op de locatie 

 
De kwalificaties 
U bent een bedrijfskundige of een bedrijfseconoom of bent vergelijkbaar opgeleid. U werkt in 
de zorg of hebt daarin gewerkt. U bent ervaren als verandermanager en als succesvol 
organisator van werkprocessen. U bent in staat om duaal te werken. U bent een 
empathische leidinggevende die luistert, actief betrokkenheid toont en acties uitzet. U geeft 
leiding vanuit overzicht en u kent de belangen van alle actoren binnen Trajectum. U 
bevordert vanuit dat perspectief de samenwerking binnen en buiten de locaties. U wordt 
uitgedaagd door complexiteit en u weet vasthoudend uw weg te vinden en resultaten te 
boeken. Wij verheugen ons op uw vakmanschap, drive en organiserende kwaliteiten. 
 
 
  



   
 

   
   
   

   

 

 
 
De procedure 

Op donderdag 20 juni zijn de gesprekken voorzien met de selectie- en adviescommissie van 

Trajectum bestaande uit de manager behandeling, een manager bedrijfsvoering van een 

andere sector, teammanagers, behandelaren en de HRM functionaris. Kort daarna ontmoet u 

de beide leden van de Raad van Bestuur. Dat betekent dat wij u verzoeken om op korte 

termijn uw belangstelling voor deze positie kenbaar te maken. Het toesturen van uw 

curriculum vitae is vooralsnog voldoende. U kunt dat doen naar Jacques Heldoorn: 

j.heldoorn@heeredwinger.nl. U kunt hem ook bellen voor meer informatie: 06-25024328. 

De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing. De hoogte van uw salaris is in 
overeenstemming met de zwaarte van de positie en mede afhankelijk van uw ervaring. 
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