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Manager Behandeling 

Enthousiaste en inspirerende, 

zowel intern als extern verbindende verandermanager, 

met een helder perspectief op de rol van behandeling, 

in zorg en organisatie. 

 

 

De Twentse Zorgcentra algemeen 

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke beperking in Twente (omzet ca. € 120 mio). Ruim 1.900 cliënten – van jong tot oud, 

van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot 

ernstig verstandelijk beperkt - maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en 

dienstverlening. Deze kwalitatief hoogwaardige begeleiding, ondersteuning en behandeling wordt 

direct of indirect geboden door 2.400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Cliënten wonen, 

werken en recreëren o.a. op twee beschermde en mooie instellingsterreinen waar nadrukkelijk 

rekening gehouden wordt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast wordt er zorg geboden 

vanuit meer kleinschalige woon-werkvoorzieningen in o.a. Enschede, Almelo, Tubbergen en 

Nijverdal. Tot slot biedt De Twentse Zorgcentra ambulant aanbod, te weten Ondersteuning aan Huis, 

Hulp aan Huis en Ambulante Begeleiding op School. Werken bij De Twentse Zorgcentra is werken in 

een dynamische omgeving waarin professionele groei centraal staat. Medewerkers hebben de 

mogelijkheid mee te bouwen aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling van De Twentse Zorgcentra. 
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Situatieschets 

De Twentse Zorgcentra is opgebouwd vanuit ca. 150 teams, waarin cliënten, verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen voor het alledaagse leven 

van de cliënten. Coaches en gedragsdeskundigen begeleiden samen de teams die werken vanuit 

zelforganisatie. De teams zijn geclusterd in drie regio’s met eindverantwoordelijkheid van één van 

de drie regiomanagers. Ondersteuning van de teams vindt plaats vanuit de afdelingen P&O, FC&I en  

HIFI, elk aangestuurd door een manager. Sinds mei dit jaar is er een nieuwe tweehoofdige Raad van 

Bestuur.  

 

De Twentse Zorgcentra werkt vanuit de zorgvisie: ‘Net als ieder ander mens heb ik het recht om te 

bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij 

respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.’ Om dat 

te bereiken werkt De Twentse Zorgcentra vraaggericht en altijd vanuit de kernwaarden: dichtbij de 

mensen die zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zónder dat daarbij de regie 

wordt over genomen. De organisatieverandering waarmee De Twentse Zorgcentra dit wil 

bewerkstelligen heet STERK: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht. De Twentse Zorgcentra 

streeft in alles wat men doet naar een goed leven voor de cliënten, mooi werk voor de medewerkers 

en dat binnen een financieel gezonde organisatie. De Twentse Zorgcentra is hier trots op. 

Voor de periode 2018 – 2020 ligt de strategische focus op: intern de basis op orde, groeien in 

kwaliteit van zorg en daarnaast op de verbinding naar buiten. Evaluatie van STERK heeft belangrijke 

verbeterthema’s opgeleverd zoals het stroomlijnen van werkprocessen, het verduidelijken en 

optimaliseren van rollen en posities van medewerkers en het vergroten van de integrale aanpak en 

multidisciplinaire samenwerking. Een en ander is verwoord in het plan ‘STERK Verder’.  

 

Dienst Behandeling 

Binnen de Dienst Behandeling werken ruim 110 (ruim 70 fte) gedreven behandelaren samen om 

cliënten, verwanten en teams die ondersteuning, begeleiding en behandeling te bieden die 

noodzakelijk en nodig is. Het gaat hierbij om gedragsdeskundigen, psychodiagnostisch werkers, 

paramedici, vaktherapeuten, artsen, praktijkverpleegkundigen, geestelijk verzorgers  en 

secretaresses. Samen met de collega’s van Wonen & Dagbesteding streven zij naar het best passende 

integrale antwoord op de vragen van de cliënt. 

 

Na een tijdelijke decentrale invulling zijn met ingang van 1 januari jl. de behandelaren samengevoegd 

in één Dienst Behandeling. De context waarin de behandelaren werkzaam zijn is volop in beweging. 

Nieuwe initiatieven voor zorg- en dienstverlening krijgen de ruimte, waarbij de grenzen van de 

organisatie geen grenzen voor zorg mogen zijn. Ambities zijn: verdere vakgroep-ontwikkeling, meer 

multidisciplinaire samenwerking vanuit een vraaggerichte, systemische en methodische werkwijze, 
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het intern optimaal inzetten van de beschikbare expertise en onderzoeken welke expertise we extern 

kunnen en willen organiseren om flexibel in te zetten. De realisatie van een Advies- en 

Behandelcentrum voor externe cliënten en zorgorganisaties wordt onderzocht. 

Verder is de ambitie om de gedragsdeskundigen in hun team-ondersteunende rol dichter bij de teams 

te laten functioneren en medeverantwoordelijkheid te laten dragen voor de implementatie, uitvoering 

en borging van de zorg op de werkvloer in een stimulerende samenwerking met de coaches.  

Daarnaast is er behoefte aan eenduidige en gestroomlijnde werkprocessen, rollen, posities en 

verantwoordelijkheden. De manager Behandeling zal een essentiële rol vervullen bij het realiseren 

van deze ambities, het richting geven aan en uitdragen van het beoogde kwaliteitsbeleid én de 

implementatie van een optimale bedrijfsvoering. 

 

Profiel 

Voor De Twentse Zorgcentra zoeken wij een enthousiaste, inspirerende en innovatieve 

verandermanager die verbindt en samen met de behandelaren én externe partners vorm en inhoud 

geeft aan de ambities. De manager Behandeling is iemand die ruime kennis en ervaring heeft op 

academisch niveau op het gebied van organisatie- en (cultuur)veranderingsvraagstukken, kwaliteit 

van zorg (voor mensen met een verstandelijke beperking) én van bedrijfsvoering. Iemand die ruime 

ervaring heeft met het geven van leiding en/of coachen van (hoogopgeleide) professionals in een 

matrix structuur. Een netwerker die het regionale speelveld kent of in snel tempo leert kennen, 

anticipeert en kansen ziet en duurzame relaties opbouwt met alle relevante in- en externe 

samenwerkingspartners. Tenslotte zoeken wij iemand die voorop loopt, gewend is autonoom te 

denken en indien nodig met ‘out of the box’ oplossingen komt. De manager Behandeling valt 

rechtstreeks onder de tweehoofdige Raad van Bestuur en maakt deel uit van het Management Team. 

Hij/zij vertegenwoordigt in het MT het aandachtsgebied Kwaliteit van Zorg en werkt daarom nauw 

samen met de regiomanagers. 

 

Functie-eisen 

De nieuwe manager Behandeling: 

 heeft een agogisch academische opleiding aangevuld met een postmaster opleiding op het 

vakgebied of bedrijfskunde; 

 heeft een sterke achtergrond én ervaring in het werkveld van de (gehandicapten)zorg en op 

basis daarvan een (duidelijke) visie op de rol en positie van de behandeling binnen de 

zorg/organisatie; 

 heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van organisatie- en 

(cultuur)veranderingsvraagstukken en weet de balans te vinden tussen kwaliteit van 

zorg/behandeling en gezonde bedrijfsvoering; 

 heeft inzicht in actuele, vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen;  

 is bekend met methodisch werken; 
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 heeft ruime ervaring met het geven van leiding en/of coachen van (hoogopgeleide) 

professionals in een matrix structuur; 

 kent het regionale speelveld (of leert dit in snel tempo kennen) en bouwt duurzame relaties op 

met de in- en externe samenwerkingspartners. 

 

Hij / zij: 

 is innovatief, inspireert anderen en zet hen in hun kracht; 

 anticipeert, signaleert kansen, geeft richting aan en motiveert professionals om doelen te 

formuleren én het resultaat te halen; 

 is in staat professionals zowel binnen als buiten De Twentse Zorgcentra samen te brengen en te 

verbinden en hen te stimuleren in hun inhoudelijk leiderschap; 

 werkt aantoonbaar vanuit vertrouwen en denkt in mogelijkheden; 

 is betrokken, durft los te laten maar is indien nodig ook besluitvaardig; 

 denkt autonoom en ‘out of the box’ bij het oplossen van organisatie- en bedrijfsvoerings 

vraagstukken.  

 

Competenties 

Bovenstaand profiel vraagt om: 

 leiderschap; 

 stevigheid en onafhankelijkheid; 

 samenwerkingsgerichtheid; 

 daadkracht en resultaatgerichtheid; 

 initiatief en flexibiliteit; 

 openheid, empathie en uitstekende communicatieve vaardigheden. 

 

Procedure 

Een persoonlijkheidsvragenlijst zal onderdeel uitmaken van de procedure. De Twentse Zorgcentra is 

verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst 

wordt aangegaan. 

 

Aanbod en arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een fulltime functie voor onbepaalde tijd. De functie wordt gewaardeerd in FWG 75 

conform de CAO Gehandicaptenzorg. De Twentse Zorgcentra heeft aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarden, zoals locatie-onafhankelijk werken, flexibele werktijden, studiefaciliteiten 

enkorting op de zorgverzekering. 
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Voor informatie en solliciteren 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Dagmar Bijl MSc (research 

consultant) of drs. Barbara Wijsen (consultant) van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 

700.  Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de 

gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar mail@crowngillmore.nl 

t.a.v. Barbara Wijsen. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 11 augustus 2018. 

 

  

mailto:mail@crowngillmore.nl
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Bijlage 1 

Organogram De Twentse Zorgcentra per 1 januari 2018 
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Bijlage 2 

Planning procedure search Manager behandeling 

 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

FA
SE

 1
 

Mediawerving 3 weken reactietermijn 

21.07 – 11.08 

 Website De Twentse Zorgcentra  

 Website Crown Gillmore 

 LinkedIn 

 SKIPR / Zorgvisie  

 (Afdeling communicatie) De Twentse Zorgcentra 

 Crown Gillmore 

 Week  30 - 32 

21.07 – 11.08 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

 Crown Gillmore  Vanaf week 30 

 

Inventariseren reacties mediawerving   Crown Gillmore  Vanaf week 30 

23.07.2018 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

15, 17, 21 en 23 

augustus 

Week 32 – 35 

06.08 – 31.08 

FA
SE

 2
 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) 

(longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten 

voor kennismakingsgesprekken 

(shortlist) 

 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore: 

Barbara Wijsen, consultant 

18.09.2018 

17.00 – 18.30 

Ontmoetingscentrum 

Losserhof - Losser 

Week 38 

17.09 – 21.09 

 

ACT 

 

 Kandidaten 

 Crown Gillmore 

 Week 38 

17.09 – 21.09 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken 

Selectiecommissie max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie: 

 Crown Gillmore  

28.09.2018 

Hele dag reserveren 

Week 39 

24.09 – 28.09 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprek 

Adviescommissie max 4 potentieel 

geschikte  kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore 

28.09.2018 

Hele dag reserveren 

Week 39 

24.09 – 28.09 
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 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Terugkoppeling advies 

benoembaarheid van kandidaten 

van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 Keuze selectiecommissie voor max 2 

kandidaten 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 

 

28.09.2018 

Hele dag reserveren 

Week 39 

24.09 – 28.09 

 Ronde 3  

Maken van een opdracht  

 Gesprekken Selectiecommissie max. 

2 potentieel geschikte kandidaten  

 Bepalen definitieve kandidaat 

Selectiecommissie: RvB 

Crown Gillmore 

 

 

04.10.2018 

13.00 – 16.00  

Week 40 

1.10 – 5.10 

Assessment (optie) 

Voor te benoemen eindkandidaat. 

 Kandidaat 

 Assessor (optie psycholoog Crown Gillmore) 

n.t.b.  

FA
SE

 3
 

Arbeidsvoorwaardengesprek 

 

 RVB + HR  

 Kandidaat 

n.t.b. oktober 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week  

Benoeming   Nader te bepalen  Week 

Aanstelling   Bestuurder  n.t.b. 

 


