
                                                           
 
 
Heeredwinger Advies komt voor De Zijlen in Tolbert graag in contact met gekwalificeerde 
kandidaten voor de positie van  
 

Management- en Beleidsadviseur (0,6 fte) 
 
een intelligente sparringpartner die de manager -en daarmee de gehele organisatie- helpt 
met het maken van strategische en tactische keuzes. Iemand die kan onderzoeken, 
analyseren, meedenken en vooruitdenken, maar zeker ook kan doen, in gang zetten en 
uitvoeren.  
 
 
De Zijlen 
Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. Dat biedt De Zijlen aan 
ongeveer 1200 mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen in de 
vorm van wonen, werken en dagbesteding, maar ook door ambulante begeleiding en 
gezinsondersteuning. Het motto van De Zijlen is ‘betekenis boven beperking’ en dat 
inspireert ruim 1500 medewerkers op 80 locaties in Oost en West Groningen om zich 
dagelijks met hart en ziel in te zetten voor het welzijn van de cliënten van De Zijlen.  
Werken bij De Zijlen betekent waarde en kleur toevoegen aan jouw eigen leven en het leven 
van anderen. 
 
Cliënten en hun verwanten en ondersteuners hebben de meest directe relatie met de 
teamleden op de locatie. Dat zijn persoonlijk begeleiders, gedragsdeskundigen en de 
locatieleiding. Die teams staan centraal in de organisatie van De Zijlen. Zij zijn primair 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg, de veiligheid en het welzijn van de cliënten. 
Die teams worden ondersteund door twee Managers Zorg & Dienstverlening en drie 
stafafdelingen: Klant & Innovatie, Advies & Ondersteuning en Finance & Control. De 
bestuurder wordt ondersteund door een bestuurssecretaris, gezamenlijk met de vijf 
managers vormen zij het regieteam.  
 
 
Management- en Beleidsadviseur: de context en opgaven 
De Zijlen kent twee integraal verantwoordelijke Managers Zorg & Dienstverlening. Ieder met 
zijn/haar eigen regioverantwoordelijkheden en specifieke bovenregionale 
aandachtsgebieden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de totale zorg- en dienstverlening 
van De Zijlen. De Manager Zorg & Dienstverlening West is verantwoordelijk voor alle locaties 
in de gemeente Westerkwartier. Specifiek bovenregionaal aandachtsgebied is de zorg voor 
mensen met (zeer) moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze manager stuurt de locatiehoofden 
aan en geeft als lid van het regieteam vorm en inhoud aan de doelstellingen van de 
organisatie. De manager is daarmee medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het 
strategisch beleid en de resultaten van De Zijlen als geheel.  
 
De Zijlen is volop in ontwikkeling. Vanzelfsprekend vormt COVID-19 een behoorlijke 
uitdaging, maar ook innovaties, nieuwe projecten, samenwerkingen in de keten, 
kwaliteitsbeleid en vraagstukken rondom cliënten met complexe zorgvragen staan op de 
agenda. Ter ondersteuning van de Manager Zorg & Dienstverlening West is de positie van 
Management- en Beleidsadviseur in het leven geroepen.  



                                                           
 
 
Deze positie is in algemene zin gericht op het gevraagd en ongevraagd voorzien van advies 
en ondersteuning van de manager, onder wie jij hiërarchisch valt. Aan de hand van jouw 
onderzoek, analyses, voorstellen, beleid en hulp bij de implementatie daarvan, help jij als 
haar rechterhand bij het maken van weloverwogen, tactische en strategische keuzes. Als 
adviseur lever jij een actieve bijdrage aan de verbinding met de teams en met andere 
afdelingen. Er zal daarbij specifiek worden samengewerkt met locatiehoofden, een collega 
beleidsadviseur en de afdeling Kwaliteit & Beleid. In deze signaleringsfunctie wordt van jou 
verwacht dat je weet wat er speelt binnen de organisatie en de teams. Dat betekent dat je 
aanhaakt bij een aantal reguliere overleggen en dat je zichtbaar bent. Je weet de ideeën om 
te vormen naar beleid en de praktijk.  
 
Van de Management- en Beleidsadviseur wordt gevraagd mee te denken over vraagstukken 
op tactisch en strategisch niveau die met name de regio betreffen. Andere werkzaamheden 
zijn bijvoorbeeld het schrijven, voorbereiden en implementeren van beleid en het monitoren 
van jaarplannen (onder andere op het gebied van vastgoed). Ook zal de adviseur fungeren 
als projectleider ten aanzien van regionale of regio-overstijgende onderwerpen.  
 
 
De kwalificaties 
Het betreft een nieuwe positie binnen De Zijlen met een duidelijke onderzoekende en 
uitvoerende component. Zelfstandigheid, pro-activiteit, vooruitdenken, ontzorgen en 
pionieren zijn eigenschappen die in jouw DNA zitten. Je beschikt over hbo+ werk- en 
denkniveau en je schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus en onderdelen binnen en 
buiten de organisatie. Je bent een intelligente en kritische sparringpartner die de juiste 
vragen weet te stellen en de juiste informatie weet op te halen. Zowel mondeling als 
schriftelijk weet jij je goed uit te drukken. Jij bent soepel in contact, communiceert helder en 
to the point en jij schrijft kort en bondig. Vraagstukken bekijk jij met een overstijgende blik 
vanuit verschillende perspectieven en belangen. Je werkt systematisch, planmatig en 
ordelijk. Je snapt en kent het zorglandschap en de vraagstukken die daar leven. 
 
 
Procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt De Zijlen bij de werving en voorselectie van kandidaten 
voor deze positie. Jouw reactie (curriculum vitae en motivatie) is welkom bij Sara Plaut 
(s.plaut@heeredwinger.nl of 06-41329456). De sluitingsdatum is 10 januari 2021. De 
gesprekken bij De Zijlen zullen plaatsvinden op 19 of 22 januari. Daaraan voorafgaand 
vinden de gesprekken bij Heeredwinger Advies plaats.  

De positie is ingeschaald in FWG 60, CAO Gehandicaptenzorg en bedraagt maximaal  
€ 4.652,- op basis van een fulltime dienstverband. Het verzorgingsgebied voor deze positie is 
Groningen West met Tolbert als centrale vestiging. De Zijlen biedt inspirerend, uitdagend en 
afwisselend werk in een toonaangevende organisatie met enthousiaste collega’s en een 
informele werksfeer. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling en je kunt een 
herkenbare bijdrage leveren aan de zorg aan cliënten. 
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