
                                                     
 

Voor ROS Friesland komt Heeredwinger Advies graag in contact met gekwalificeerde 

kandidaten voor de positie van 

Directeur-Bestuurder 

Een daadkrachtig, inspirerend en sociaal ondernemer. Een vertrouwenwekkende 

sparringpartner voor zowel de interne organisatie als de externe stakeholders, met affiniteit 

met de (eerstelijns)gezondheidszorg en de doelstellingen van ROS Friesland in het bijzonder. 

 

ROS Friesland – Context en Opgaven  

ROS Friesland werkt samen met de andere Regionale Ondersteuningsstructuren in Nederland 

aan de maatschappelijke opdracht om de zorg nu en in de toekomst kwalitatief goed, 

toegankelijk, veilig, betaalbaar en bereikbaar te houden. Door het organiseren van een 

krachtige eerstelijnszorg in de regio, én door daarbij nadrukkelijk de samenwerking te 

zoeken met andere partners, domeinen en de nulde en tweedelijnszorg, draagt ROS 

Friesland bij aan een betere gezondheid en welzijn van burgers in Friesland.  

Een belangrijke vraag die voor ROS Friesland centraal staat is: “Hoe kunnen wij de zorg in 

de wijk, gemeente of regio dusdanig organiseren dat eerstelijnszorgverleners, gemeenten, 

zorgverzekeraars en andere betrokkenen goed en slim met elkaar samenwerken?”  

ROS Friesland fungeert als onafhankelijk adviesbureau en expertisecentrum als adviserende, 

verbindende en inspirerende schakel in dit geheel. Een gedreven en betrokken team van vijf 

adviseurs, twee projectleiders, een beleidsmedewerker en een office manager, aangestuurd 

door een directeur-bestuurder (positie vacant), zet zich dagelijks met overgave in om een 

zinvolle bijdrage te leveren aan de snel veranderende (Friese) zorgwereld. 

ROS Friesland werkt vanuit de ondersteuningsgelden van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De financiering is gebaseerd op de ROS-

beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’. Sinds kort 

heeft ROS Friesland een vierjarig contract afgesloten met zorgverzekeraar het Zilveren Kruis 

aan wie zij verantwoording aflegt. ROS Friesland mag qua omvang een kleine organisatie 

zijn, zij heeft met haar kennis en expertise en als spil in een complex speelveld met veel 

verschillende stakeholders, veel impact en absoluut een parel in handen. Op verschillende 

manieren wordt er nauw samengewerkt met onder andere de huisartsenzorg, thuiszorg, 

wijkverpleging, gemeenten, gebiedsteams, de ggz, verloskundigen, apothekers en 

fysiotherapeuten. De dienstverlening van ROS Friesland is heel divers; van het bieden van 

advies en begeleiding bij strategische vraagstukken van zorgprofessionals of organisaties, tot 

het werken aan zorgvernieuwing in projecten en programma’s en het stimuleren en 

begeleiden van veranderingen in de zorg.  

 

 

 

 



                                                     
 

ROS Friesland beschikt over bijzonder waardevolle ‘regiobeelden’; een schat aan informatie 

op regionaal niveau over bijvoorbeeld demografie, gezondheid, zorgvraag en -aanbod en 

zorggebruik en -kosten. Op basis van deze data wordt de dialoog aangegaan met 

zorgverleners en samenwerkingsverbanden om goed te kunnen anticiperen op de 

ontwikkelingen en opgaven die voorliggen.  

Concrete voorbeelden van deze opgaven zijn: 

❖ begeleiden van lokale en regionale samenwerkingsverbanden. 

❖ inrichten van de netwerkzorg voor de komende jaren. De zorg verplaatst zich steeds 

meer naar de thuissituatie en organiseert zich meer en meer in netwerken van 

integrale zorg rondom de patiënt, maar hoe richt je dit dan het beste in? 

❖ de inzet van een praktijkondersteuner GGZ Jeugd bij huisartsenpraktijken. 

❖ goed inrichten van de ouderenzorg in samenwerking met huisartsen, 

wijkverpleegkundigen en gebiedsteams. 

 

ROS Friesland heeft de afgelopen jaren met succes gebouwd aan een goed fundament als 

het gaat om het team dat er staat, de relatie met de zorgverzekeraar, het netwerk in 

Friesland, de ontwikkeling van een projectstructuur en de relatie met 

samenwerkingspartners. Er is nu een fase aangebroken van doorontwikkeling en verder 

bouwen op al deze vlakken. ROS Friesland mag nog beter op de kaart worden gezet. Een 

mooie kans en uitdaging voor de nieuwe directeur-bestuurder. Het betreft een positie van 

28-32 uur. 

 

 

De kwalificaties 

Als directeur-bestuurder stuurt u de organisatie aan en bent u eindverantwoordelijk voor het 

goed functioneren, de continuïteit en de profilering en positionering van de organisatie. U 

weet met uw bestuurlijke en leidinggevende kwaliteiten de ingezette koers verder vorm te 

geven op inspirerende wijze. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en u 

heeft ervaring met het aansturen van professionals. U heeft oog voor uw medewerkers en 

weet hen individueel en als team te ontwikkelen. U heeft affiniteit met de 

(eerstelijns)gezondheidszorg, een heldere visie op de toekomst van de zorg en 

ondersteuning en het liefst ook goed zicht op ontwikkelingen in het Friese zorglandschap. De 

beschikking over een relevant (bestuurlijk) netwerk in Friesland is een pré. Als kundig 

onderhandelaar toont u een goed gevoel voor verhoudingen en governance waarbij u stevig 

en soepel tegelijk acteert met verschillende gremia. Als persoon bent u open, transparant in 

uw denken en handelen, prikkelend en overtuigend. U verrast met heldere analyses, tempo, 

dienstverlening en vasthoudendheid. Overige kernwoorden zijn: aanjagen, samenwerken, 

resultaatgericht en besluitvaardig. 

 

 

 



                                                     
 

De procedure 

Heeredwinger Advies ondersteunt ROS Friesland bij de werving en voorselectie van 

kandidaten voor deze positie. U kunt met vragen of met uw reactie terecht bij Jacques 

Heldoorn: 06-25024328/ j.heldoorn@heeredwinger.nl of Sara Plaut: 06-41329456/ 

s.plaut@heeredwinger.nl. De sluitingsdatum is 26 februari 2021. Het salaris voor deze positie 

is bepaald op maximaal € 6.370,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (38 uur), 

schaal 12 CAO Huisartsenzorg. In de week van 15 maart vinden de gesprekken bij ROS 

Friesland plaats waarbij u een selectiecommissie en een adviescommissie zal ontmoeten. 

Daaraan voorafgaand vinden de gesprekken bij Heeredwinger Advies plaats. Een assessment 

maakt onderdeel uit van de procedure. 
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