
Wil jij werken bij De Zijlen? De Zijlen biedt onder andere woonlocaties en dagbesteding aan 

ruim 1100 cliënten. Bovendien zijn we expert in specifieke doelgroepen. Ons motto is: De Zijlen 

geeft kleur aan het leven! Werken bij De Zijlen betekent samen met 1400 collega’s waarde 

toevoegen aan het leven van anderen. Ons doel is een betekenisvol leven voor mensen met een 

beperking. Wat is er mooier dan dat mee vorm te geven? 

 

De Zijlen bloeit en groeit! We zijn trots op onze mooie organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Wil jij net als wij 

ambassadeur worden van de visie van De Zijlen? Bekijk dan snel onze vacature voor locatiehoofd. 

  

Locatiehoofd 

Appingedam | 32 uur per week | FWG 60 (minimaal €3.374,- maximaal €4.905,-) | Onbepaalde tijd 

 

De locatie 

Onze locatie Appingedam is er voor verschillende groepen volwassenen van verschillende leeftijd. De mate en intensiteit waarin de bewoners zorg ontvangen is 

divers. De verschillende woongroepen zijn hierop zo veel mogelijk samengesteld. De bewoners gaan overdag naar werk- en dagbesteding, dit kan zowel intern 

als extern zijn. Je werkt in de locatie met een ander locatiehoofd. Op verschillende manieren wordt de zorg doorontwikkeld. 

 

De functie 

Als locatiehoofd geef je leiding aan de begeleiders die werkzaam zijn op verschillende groepen in één gebouw. Dit doe je samen een collega locatiehoofd.  

De span of control is rond de 30 fte. Naast een verdere doorontwikkeling van de teams en de zorg ben je als locatiehoofd de spil in de ophanden zijnde 

nieuwbouw in het kader van het Groninger Zorg Akkoord. Met dit kansrijke nieuwbouwproject realiseren we in de komende jaren een volledig nieuwe 

huisvesting voor onze bewoners in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders. Jij denkt hierin mee over het treffen van de juiste voorbereidingen, je 

neemt de verschillende teams mee en zorgt voor feilloze overgang. 

 

De volgende werkzaamheden maken deel uit van je functie: 

 Je stimuleert en bewaakt de samenwerking tussen alle mensen die vanuit hun eigen rol betrokken zijn bij de zorg aan onze cliënten. 

 Je bent integraal verantwoordelijk, ondersteunt en faciliteert de medewerkers en behandelaren op locatie zodat zij in staat zijn om de gestelde 

doelen en resultaten te behalen. 

 Je draagt zorgt voor de teamontwikkeling binnen de gezette kaders en de zorgprofielen. 

 Je bent verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van het personeels- en verzuimbeleid. 

 Je draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering: het locatiebudget en de te leveren kwaliteit van zorg vallen onder jouw verantwoordelijkheid. 

 Je levert met je medewerkers van de locatie en je collega’s van andere betrokken aanbieders een belangrijke bijdrage aan de nieuwbouw 

waarin nog veel ontwikkelruimte is. 

Dit ben jij 

Voor deze functie zijn we op zoek naar een ervaren en enthousiaste leidinggevende die mede vorm wil geven aan de doorontwikkeling van de zorg en de 

nieuwbouw. Je bent bedrijfsmatig goed onderlegd. 

 

Verder kun je jezelf vinden in het volgende profiel: 

 Je bent enthousiast, inspirerend verbindend, doel- en resultaatgericht. 

 Je hebt minimaal een (management)opleiding op hbo-niveau. 

 Je hebt er plezier in om de bedrijfsvoering op orde te houden. 

 Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 Je staat stevig in je schoenen, kunt goed reflecteren en geeft je grenzen aan. 

Als locatiehoofd bij De Zijlen kun je rekenen op het volgende: 

 Een contract voor 32 uur voor onbepaalde tijd. 

 Salaris conform cao gehandicaptenzorg FWG 60 (minimaal €3.374,- maximaal €4.905,- bij een volledig dienstverband). 

 Naast je wettelijke vakantie-uren een Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) van 57 uur per kalenderjaar op fulltime basis. 

 Goede thuiswerkfaciliteiten, met onder andere een eigen laptop en een mobiele telefoon. 

 Vakantietoeslag 8% en eindejaarsuitkering 8,33% conform cao. 

 Reiskostenvergoeding van € 0,12 per km tot 30 km enkele reis en € 0,03 per km tussen 30 en 60 km enkele reis (in plaats van € 0,08 per km tot 

30 km conform cao gehandicaptenzorg). 

 Goede secundaire voorwaarden zoals een fiscale uitruilregeling op het gebied van reiskosten en diverse aantrekkelijke voordeelregelingen bij de 

aanschaf van bijvoorbeeld een sportabonnement, fiets, laptop of telefoon. 

 Een health-check én diverse premiekortingen op aanvullende verzekeringen. 

 Diverse interne opleidingen en trainingen om je te blijven ontwikkelen. 

Past dit helemaal bij jou? 

Leuk! Dan ontvangen we graag uiterlijk op 13 december een korte motivatie en cv via het sollicitatieformulier op onze website. Je kunt je sollicitatie richten aan 

Jan Schotsman (manager Zorg en Dienstverlening regio Oost).  De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 december. Heb je nog vragen over de functie dan 

kun je contact opnemen met Jan Schotsman via T. 06 10111845. De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid heeft een 

interne kandidaat voorrang. Voor deze vacature is bij indiensttreding een positieve ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) vereist. 

 

https://dlrs.info/tpt1kiJ

