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

Senior Adviseur Communicatie 
 
Ben jij de strateeg als het gaat om positionering van organisaties en corporate 
communicatie? Wil je werken in een onderscheidende zorgorganisatie die ruimte geeft voor 
jouw professionele inbreng? Zoek dan contact met Jacques Heldoorn: 
j.heldoorn@heeredwinger.nl, 0625024328. Lees verder voor meer informatie. 
 
 
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 de 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. 
 
De bestuurder van De Zijlen ontvangt directe ondersteuning van een bestuurssecretaris en 
een kleine communicatiestaf met op dit moment 2 parttimers en 1 vacature. 
 
Functie en opgaven 
Voor De Zijlen is het noodzaak om op 3 niveaus intensief te communiceren: 

❖ cliënten, hun ouders en familie en vrienden hebben recht op voor hen toegesneden 
informatie en events. Daarvoor is een medewerker voor 24 uur vrijgemaakt die 
prachtige acties ontwikkelt 

❖ de tweede doelgroep wordt gevormd door de medewerkers van De Zijlen. Zeker met 
zoveel locaties is het voor hen van groot belang om geïnformeerd te worden en zich 
betrokken te voelen bij het reilen en zeilen van De Zijlen 

❖ voor de Zijlen als organisatie is het van groot belang om de buitenwereld (financiers, 
ketenpartners en toekomstige werknemers) bekend te maken met wat de organisatie 
doet en hoe dat gedaan wordt 
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Met de noodzakelijke aandacht voor de website, het intranet, de huisstijl, de sociale media 
en het opleveren van verschillende producties is met name de corporate communicatie 
onderbelicht gebleven terwijl het belang daarvan groot is (financieel en personeel). Van jou 
als senior adviseur communicatie verwachten wij een strategische bijdrage in het denken 
over het zorg-DNA van De Zijlen en het profileren daarvan. Een bijdrage die uitmondt in 
gedragen en concrete initiatieven. Dat geldt ook voor ‘de reis van de medewerker’. Jij doet 
voorstellen over de wijze waarop De Zijlen op dit punt de buitenwereld gaat benaderen: 
trefzeker en onderscheidend. Jij wordt uitgenodigd om te komen met een inhoudelijke 
communicatie agenda voor de korte en middellange termijn die naadloos aansluit op de 
bedrijfsdoelstellingen en inzicht geeft in prioriteiten, resultaten, tijd en geld. Jij weet een 
productieve mix te vinden tussen de waan van de dag en de noodzaak om structureel te 
werken aan professionalisering over de hele linie.  
Je werkt nauw samen met de bestuurder en de bestuurssecretaris en in het verlengde 
daarvan met het gehele regieteam.  
 
 
Profiel 
Je bent een heldere denker met het vermogen om vanuit de bedrijfsdoelstellingen de 
strategische (communicatie) agenda transparant te structureren en te prioriteren in 
samenspraak met jouw beide collega’s, de bestuurder en het management. Je hebt een 
trackrecord in positionering en corporate communicatie. Je bent op de hoogte van de laatste 
digitale en technologische mogelijkheden. Je bent een vakmens, bij voorkeur academisch 
gevormd, met een innemende persoonlijkheid die in- en extern voortvarend schakelt en 
contact kan maken op alle niveaus. Je combineert strategisch denken met een hands on 
mentaliteit. Je bent een betrouwbare en inspirerende partner voor bestuur en management. 
Ook bij hectiek en werkdruk ben je in staat om adequaat te leveren. Je hebt de intrinsieke 
motivatie om op jouw vakgebied De Zijlen daadwerkelijk verder te helpen, ook als het af en 
toe lastig is. 
 
 
Procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt De Zijlen bij de werving en voorselectie van kandidaten 
voor de positie van senior adviseur communicatie. 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 dinsdag 25 januari 2022 van 09.00 tot 13.00. Je ontmoet 
dan jouw collega’s, de bestuurder en de bestuurssecretaris. In het eerste contact zal Jacques 
Heldoorn jou nader informeren over de procedure. 
De beloning is in overeenstemming met de zwaarte van de positie. 
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