
‘t Zorghuus is een kleinschalige woonvoorziening in het centrum van Ysselsteyn ontstaan uit een 

dorpsinitiatief. Het biedt huisvesting aan drie woongroepen: 

- twee woongroepen van negen mensen met dementie en/of andere geheugenproblematiek 

- een woongroep van acht mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking 

Voor deze mensen blijkt kleinschalig wonen een fantastisch concept. Met bezielende, ondernemende 

zorgprofessionals en een huiselijke woonplek in Ysselsteyn, biedt ‘t Zorghuus mensen die niet 

zelfstandig kunnen wonen, een thuis in een vertrouwde dorpse omgeving. 

De kracht van ‘t Zorghuus is dat er veel tijd, aandacht en zorg voor de bewoners is. Het professioneel 

team zorgt ervoor dat de bewoners op nummer één staan. ’t Zorghuus biedt haar medewerkers een 

unieke werkplek, ruimte voor ieders eigenheid en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Voor de twee woongroepen voor mensen met dementie (’t Vurste en ’t 
Achterste Huus) zijn wij op zoek naar een verbindende en ondernemende    

Manager 

die de zorgprofessionals in hun kracht weet te zetten.  

 

Wat maakt het werk bijzonder? 

Als manager faciliteer jij de zorgprofessionals om het beste uit zichzelf te halen, elke dag. In jouw rol 
verbind jij de individuele zorgprofessionals met elkaar tot een team. Jij creëert duidelijkheid over wat 
er van de zorgprofessionals verwacht wordt op het gebied van kwaliteit van zorg en samenwerking, 
met als doel vernieuwing en kwaliteitsverbetering door zorg professionals die met elkaar in 
verbinding staan, aandacht hebben voor elkaar en werkplezier hebben.  

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het creëren en implementeren van beleid voor zorg en 
personeelsvraagstukken. Dit doe je samen met het bestuur, en de zorgmedewerkers.  

Wat ga je doen? 

Als manager ben jij hiërarchisch verantwoordelijk voor +/- 35 zorgprofessionals en zijn jouw 
belangrijkste verantwoordelijkheden: 

- Je creëert een inspirerende en veilige werkomgeving. Je stelt alles in het werk om 
zorgprofessionals optimaal te laten functioneren en hun hierbij op coachende wijze te 
ondersteunen, kijkend naar ieders individuele kwaliteiten. Hierbij zorg je voor een gezonde 
balans tussen het organisatiebelang en de menselijke maat. 

- Vanuit de visie van ’t Zorghuus kijk jij op strategisch, tactisch en operationeel niveau naar alle 
aspecten van de twee woongroepen. Met als belangrijkste aandachtpunten: de aandacht en 
tijd voor de bewoners, zorg op maat en het welzijn van de zorgmedewerkers. 

o Je ontwikkelt zorgbeleid en visie op zorgorganisatie op lange en middellange termijn. 
o Je fungeert als brug tussen het onbezoldigd bestuur van ‘t Zorghuus en  de twee 

teams met zorgprofessionals om de visie van ’t Zorghuus op een geheel eigen wijze 
door te ontwikkelen. Dit geeft jou veel ruimte en vrijheid om mee te denken en mee 
te bouwen aan de verdere groei van onze organisatie.  

o Je toont ondernemerschap, maakt gebruik van je netwerk en legt proactief (nieuwe) 
contacten met zorgpartners en andere partijen. Je doet voorstellen met betrekking 
tot ontwikkelingen in de zorgsector en nieuw beleid voor ’t Zorghuus. 



o Je volgt samen met alle zorgprofessionals de relevante wetgeving en normering op 
en ziet toe op de communicatie en toepassing ervan. 

o Je streeft naar continue verbetering. Je initieert, stuurt, begeleidt en evalueert 
veranderingsprocessen. Je motiveert en betrekt de zorgprofessionals bij dergelijke 
processen.  

o Je biedt ondersteuning bij de uitwerking en aanpassing van uniforme zorgprocedures 
en werkmethoden.  
 

Met wie werk je? 

Binnen ’t Vurste en ’t Achterste Huus werk je samen met en geef je leiding aan een enthousiast en 
flexibel team bestaande uit een zorg coördinator, verzorgenden IG, helpenden en huishoudelijk 
medewerkers. Daarnaast werk je samen met de beheerder van ’t Zorghuus en de Manager van de 
woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking, om gezamenlijk ’t Zorghuus op de kaart 
te zetten.  

Wat bieden wij jou? 

Werken bij ‘t Zorghuus is afwisselend, uitdagend en bijzonder. Daarnaast bieden we jou: 

- Arbeidsvoorwaarden conform CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en 
Jeugdgezondheidszorg (VVT). 

- Bij voorkeur een fulltime dienstverband voor 36 uur per week. 
- Een laptop en een telefoon. 
- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar die we bij goed functioneren en 

ongewijzigde bedrijfsomstandigheden omzetten naar een dienstverband voor onbepaalde 
tijd. 

- Ontwikkelingsmogelijkheden door middel van cursussen, trainingen en opleidingen. 

Wie ben jij? 

- Je vindt het leuk om hands on maar ook beleidsmatig te werk te gaan 
- Je hebt leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een zorgomgeving 
- Je bent een inspirerende, coachende en ondernemende leidinggevende die gericht is op 

samenwerking en verbinding. Je weet ieder individu in te zetten op zijn of haar kwaliteiten. 
- De kleinschalige setting van ’t Zorghuus past bij jou en je hebt passie voor het vak en de 

doelgroep. 
- Je acteert op HBO werk- en denkniveau. 
- Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.  
- Verder ben je: 

o Empathisch  
o Vernieuwend en proactief 
o Een doorzetter en oplossingsgericht 
o Flexibel  

Interesse? 

Ben je enthousiast over de functie en ervan overtuigd dat jij en ‘t Zorghuus bij elkaar passen? 
Solliciteer dan naar de functie van  Manager.  

Heb je vragen over deze functie? Marian Manders maakt graag tijd voor jou en je vragen.  

Bel 06 205 21 231 of mail marian@zorghuus.nl 

mailto:marian@zorghuus.nl

