
Ben jij een verbindende en resultaatgerichte bestuurder die verder gaat bouwen aan de 

toekomstbestendige ouderenzorg van het Derkshoes? Weet jij met jouw manier van leidinggeven het 

beste uit medewerkers en de organisatie te halen? En ben jij een netwerker die bezig wil zijn met de 

lokale verankering van de organisatie? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

De organisatie 

Met een samenhangend aanbod van veilig wonen, hoogwaardige zorg en cliëntgerichte 
ondersteuning draagt Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening bij aan het welzijn van hun 
cliënten, in de voor hen vertrouwde omgeving. Het Derkshoes doet dit om ouderen en kwetsbare 
mensen zoveel mogelijk in staat te stellen in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven 
wonen. Thuis, of in de locaties met alle benodigde faciliteiten, waarbij de cliënten kunnen 
vertrouwen op professionaliteit en vakmanschap, aandacht voor welzijn en veiligheid. Stichting 
Derkshoes Zorg en Dienstverlening is een lokale en kleinschalige zorgorganisatie in het hart van 
Drenthe. Met een woonzorgcentrum en een complex voor wonen met zorg en thuiszorg. Het 
werkgebied is de gemeente Midden-Drenthe, met de kern in Westerbork. Er werken in de organisatie 
ongeveer 285 medewerkers en er zijn zo’n 100 vrijwilligers actief. De totale bedrijfsomzet is ruim 10 
miljoen euro. De huidige situatie biedt een goede uitgangspositie voor toekomstbestendige 
ouderenzorg. Het Derkshoes onderscheidt zich in kleinschaligheid, vertrouwdheid en verbondenheid 
met de nabije omgeving. We doen het samen, met de mensen om ons heen. Dát is waar Derkshoes 
‘gewoon, maar toch bijzonder’ in is en wil zijn. 
 
De functie 
Het Derkshoes heeft te maken met cliënten met een steeds complexere zorgvraag in een regio met 
grote afstanden. In combinatie met de arbeidsmarktproblematiek en de kwaliteits- en financiële 
kaders vraagt dit om een toekomstgerichte visie en sturing op ouderenzorg. Het borgen van deze 
toekomstbestendige zorg in de regio staat centraal. Zelfstandig opereren in een sterk veranderende 
zorgomgeving vergt visie, daadkracht en onderscheidend vermogen als het gaat om het leveren van 
goede zorg en goed werkgeverschap. Ook samenwerking met ketenpartners speelt hierin een 
cruciale rol.  
 
In de rol van directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor Stichting Derkshoes Zorg en 
Dienstverlening, je werkt hierin nauw samen met het MT en de medewerkers. Je ontwikkelt een 
langetermijnvisie en strategisch beleid in de volle breedte voor de organisatie. Hierbij let je op de 
kwaliteit en uitvoering van zorg, welzijn en dienstverlening voor nu en in de toekomst. Je stuurt op 
goed leiderschap, het voeren van een gezonde financiële bedrijfsvoering, organisatie inrichting, 
risicomanagement en het bevorderen van het lerend vermogen van de organisatie. Je zorgt voor 
continuïteit binnen de organisatie en het behalen van de doelstellingen. De belangrijkste taken en 
verantwoordelijkheden die bij je functie horen zijn:  

• Visieontwikkeling en daar middels strategisch beleid uitvoering aan geven  

• Dragen van (financiële) eindverantwoordelijkheid  

•  Inspirerend leiderschap  

• Versterken van de strategische samenwerking met ketenpartners  

•  Verbinden met bewoners, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders  

• Bevorderen van goede communicatie binnen en buiten de interne organisatie  

• Zorgen voor heldere besluitvormingsprocessen 

• Realiseren van een succesvolle verbouw of nieuwbouw, waarbij goed ingespeeld wordt op de 
ontwikkelingen in de zorg 

 
De nieuwe bestuurder is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en rapporteert aan de 
Raad van Toezicht. Je werkt veelvuldig samen met medezeggenschapsorganen als cliëntenraad en 
ondernemingsraad. 



 
De gewenste kandidaat 
Als bestuurder heb je een warme persoonlijkheid en ben je een natuurlijk leider. Je inspireert en 
verbindt. Als mens ben je open en makkelijk benaderbaar. Je bent een energieke bestuurder met 
passie voor de gezondheidszorg. Een verbinder die zowel sterk is in het behalen van doelstellingen 
als het op een mensgerichte manier ontwikkelen van de organisatie. Een kleine organisatie vraagt om 
een bestuurder met veelzijdige competenties en ervaring. 
 
Je bent echt een allrounder met een brede kennis van onder andere financiën, vastgoed en 
langdurige zorg. De competenties waarover jij beschikt zijn leiderschap, visie, daadkracht en 
verbindend samenwerken. Daarnaast hou je je graag bezig met het verder professionaliseren van de 
huidige zorg en dienstverlening en het vergroten van de toegevoegde waarde van de organisatie in 
de regio. 
 
Jouw profiel:  

• Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van gezondheidszorg  

• Integrale bestuurlijke ervaring in de zorg  

• Ervaring in het leiden van ontwikkel- en veranderopgaven  

• Affiniteit met en visie op de ontwikkelingen in de ouderenzorg  

• Bekendheid met de Drentse cultuur en kunde om de positieve kanten ervan te benutten 
 
Wat biedt Derkshoes 
Een verantwoordelijke en dynamische functie voor 32 uur per week. Een brede functie waarbij je op 
veel gebieden jouw meerwaarde kunt laten zien in de aansturing van deze stichting. Een omgeving 
waarin je vorm kunt geven aan visie- en strategieontwikkeling, maar ook bijdraagt aan de uitvoering 
daarvan. Werken in het hart van de ouderenzorg bij een organisatie die ervoor openstaat om zich 
verder te vernieuwen. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de 
functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT-2), klasse 3.  
 
De Procedure  
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je voor deze uitdaging gaan? Dan komen we graag met 
jou in contact! Deze procedure wordt begeleid vanuit ‘Klaar voor Morgen’. Solliciteren kan via de 
onderstaande button of stuur je cv en motivatie naar werving@klaarvoormorgen.com. Doe dit zo 
spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 29 januari. De selectiegesprekken vinden plaats op 15 
februari 2023 en 21 februari 2023. 
 
Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marieke Kamminga (06-
15271212) of Nynke Wielaard (06-11247168). 
 
 
 


