
                                                                  
 
 
Voor De Zijlen komt Heeredwinger Advies graag in contact met belangstellenden voor de 
positie van  
 
 

Manager Bedrijfsvoering, lid regieteam 
 
Wil jij verantwoordelijk zijn voor de portefeuille bedrijfsvoering in een ondernemende 
zorginstelling? Wil jij werken met bevlogen zorgprofessionals die onze cliënten helpen om 
hun leven betekenisvol vorm te geven? Reageer dan op deze prachtige positie bij De Zijlen 
en bel of mail met Jacques Heldoorn: j.heldoorn@heeredwinger.nl of 0625024328. 
 
 
De Zijlen 
Voor een nadere kennismaking met De Zijlen verwijzen wij naar de website: www.dezijlen.nl. 
De Zijlen zet zich met ruim 1500 medewerkers in voor 1200 cliënten met een verstandelijke 
beperking in de provincie Groningen. Die kunnen 24 uur per dag rekenen op zorg, 
begeleiding, huisvesting, werk en dagbesteding. Cliënten, hun familie en medewerkers van 
De Zijlen zijn gehecht aan de familiaire en plezierige sfeer in de organisatie. Cliënten worden 
in staat gesteld een zo normaal mogelijk leven te leiden vanuit de overtuiging ‘betekenis 
boven beperking’.  
 
De kern van de organisatie wordt gevormd door de locaties waar het dagelijkse leven zich 
voltrekt en waar cliënten en begeleiders werken aan een plezierig en ontwikkelingsgericht 
woon- en werkklimaat. De locaties staan onder leiding van locatiehoofden, die rapporteren 
aan twee regiomanagers (Oost en West Groningen). De organisatie van De Zijlen wordt 
geleid door een zogeheten regieteam bestaande uit de bestuurder, de twee regiomanagers, 
de manager behandel en expertisenetwerk, de manager HR en de manager bedrijfsvoering. 
De leden van het regieteam ervaren de samenwerking in het team als inspirerend en 
uitdagend. De bestuurder werkt nauw samen met een actieve ondernemingsraad en legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
 
Door het aanstaande vertrek van de manager finance en control is besloten tot een 
aanpassing van de organisatie. De manager bedrijfsvoering is de nieuwe functie in het 
regieteam van De Zijlen en de functie van concerncontroller wordt nadrukkelijker 
gepositioneerd. De manager bedrijfsvoering wordt verantwoordelijk voor de afdelingen 
planning en control, vastgoed, facilitaire zaken, ICT, informatiemanagement en de 
verschillende administraties. Ieder vakgebied heeft een leidinggevende. In totaal werken 
binnen het domein bedrijfsvoering 50 mensen. De concerncontroller geeft leiding aan de 
medewerkers planning en control en heeft, naast een rapportage lijn naar de manager 
bedrijfsvoering, een eigenstandige verantwoordelijkheid naar de Raad van Bestuur en de 
Raad van Toezicht 
 
 
Functie en opgaven 
In deze nieuwe positie ben jij verantwoordelijk voor het bevorderen van de samenhang 
binnen het domein bedrijfsvoering en met de andere ondersteunende afdelingen. Door van 
buiten naar binnen te kijken en oog te hebben voor (technologische) ontwikkelingen en 
innovaties stel je met jouw mensen de inhoudelijke  
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agenda vast die moet leiden tot een gezonde bedrijfsvoering, geoliede werkprocessen, een 
state of the art informatievoorziening en dienstverlening aan de zorgverleners, management, 
bestuur en toezicht. Je zorgt voor initiatieven en beleid dat in voldoende mate integraal is 
afgewogen. Je bevordert actief de samenwerking tussen bedrijfsvoering en zorg. 
De Zijlen schrijft zwarte cijfers. Dat kon gerealiseerd worden door adequaat te sturen op 
verzuim, leegstand, ‘productie’ en andere parameters, maar ook door het maken van goede 
afspraken met gemeenten, zorgkantoor en verzekeraars. Jij vervult een belangrijke rol bij 
het realiseren van financiële bestendigheid voor De Zijlen. Jouw signaalfunctie op dat punt is 
van cruciaal belang. 
 
Binnen de verschillende vakgebieden wachten uiteenlopende opgaven. Bij ICT en 
informatiemanagement speelt de migratie naar de cloud en outsourcing van de telefonie. 
Daarbij spelen ook aspecten als informatieveiligheid en de AVG. Bij facilitaire zaken gaat het 
om de positionering van inkoop en verdere professionalisering, bij de administraties is 
digitalisering een prominent thema. De Zijlen heeft 40 panden in eigendom en 30 gehuurd. 
Dat is een omvangrijke vastgoedportefeuille die aandacht nodig heeft. Overall gaat het bij 
bedrijfsvoering om (ICT) innovatie, optimalisering van de dienstverlening in- en extern 
(centrale servicedesk), een lange termijn huisvestingsstrategie met aandacht voor 
verduurzaming en regie. Van jou wordt verwacht dat jij met jouw leidinggevenden in staat 
bent om al deze opgaven verder tot ontwikkeling en/of realisatie te brengen aan de hand 
van een gestructureerde en gedragen agenda. 
 
 
Kwalificaties 
Je bent een financial met bedrijfskundige kennis en ervaring. Bijvoorbeeld een 
bedrijfseconoom, RA of RC met kennis van en ervaring in bedrijfsvoering. Je bent als 
leidinggevende aantoonbaar succesvol geweest in het realiseren van veranderingen in een 
vergelijkbare portefeuille. Je kunt ons meenemen in jouw aanpak en jouw resultaten. Je hebt 
affiniteit of ervaring met de zorg en dienstverlening die De Zijlen biedt. We verwachten van 
jou een inhoudelijk kritische rol in het regieteam. Je verrast de leden met andere 
perspectieven. Je bent een ondernemende organisatiebouwer met een hands on mentaliteit 
die zich niet snel uit het veld laat slaan. Je bent een inhoudelijke autoriteit, een bekwaam 
onderhandelaar en een innemende, integere en intelligente gesprekspartner. Je hebt het 
vermogen tot afgewogen oordeelsvorming. In jouw optreden wek je vertrouwen door 
luisteren, integriteit, transparantie en een effectief interventierepertoire, waarin humor niet 
ontbreekt.  
 
 
Procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt De Zijlen bij de werving en voorselectie van kandidaten 
voor de positie van manager bedrijfsvoering. Jouw telefoontje of curriculum vitae is van 
harte welkom bij Jacques Heldoorn: j.heldoorn@heeredwinger.nl/0625024328. Hij zal je 
uitnodigen voor een ontmoeting. De sluitingsdatum is vrijdag 7 januari 2022.  
De gesprekken bij de Zijlen zijn op donderdag 3 februari van 09.00 tot 13.00. Je ontmoet 
dan collega’s uit het regieteam en uit het domein bedrijfsvoering.  
 
Deze uitdagende positie kent een beloning van maximaal € 8256,- bruto per maand exclusief 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering (FWG 75 CAO Gehandicaptenzorg). 
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