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Manager Regio Noord - Oost 

 

Voor Siza zoeken wij een energieke, ondernemende Manager die vanuit oprechte aandacht en 

enthousiasme medewerkers inspireert om de ondersteuning die zij bieden aan mensen met een 

beperking voortdurend met een frisse blik te bekijken en te vernieuwen. Die een klimaat schept 

waarin bewoners en medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het prettig samen 

wonen en werken. Een Manager die ziet waar kansen liggen om de dienstverlening van Siza voor 

mensen met een beperking in de regio Noord Oost verder te ontwikkelen en uit te breiden. En die 

altijd nieuwsgierig is naar (technologische en vastgoed-) innovaties in de zorg en in staat is deze 

naar de praktijk te brengen.  

 

Dit is Siza!  

 

Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden en collega’s. Dat is wat iedereen wil. Maar dat is niet altijd 

vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een ernstige beperking of chronische ziekte. En dan 

is het een zoektocht hoe je vorm geeft aan je wensen. Als dat niet lukt, zijn er organisaties die je daarbij 

kunnen helpen. Bij Siza denken we in mogelijkheden. We bespreken met je welke ondersteuning je nodig hebt. 

Wat kun je zelf en wat kun je leren? Heb je mensen om je heen die jou kunnen helpen? Welke vorm van 

begeleiding of behandeling brengt je verder? Welke technologische oplossing is mogelijk een antwoord op je 

vraag? Wij gaan met jou op weg.  

 
 

Dát is de manier waarop  Siza cliënten ondersteunt. Ook de manier waarop medewerkers binnen 

Siza werken gaat hiervan uit: gericht op ontwikkeling, met ondersteuning van alle mogelijk in te 

zetten middelen en met ruimte om binnen je eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden te 

doen wat nodig is voor de mensen die je ondersteunt. De visie op zorg en organiseren van het 

werk vormt het kader voor alle medewerkers, waardoor cliënten en verwanten duidelijk weten wat 

ze van Siza kunnen verwachten: ondersteuning bij het organiseren van het eigen leven, op een 

warme en professionele manier.  En net zoals in het leven van iedereen vraagt dit  ook in de zorg 

om een permanent gesprek, om het reflecteren op je verwachtingen en je eigen inbreng en om het 

bespreekbaar maken van dilemma’s. 

Van leidinggevenden binnen Siza vraagt dit dat ze gids, inspirator en helper zijn van hun teams. 

Dat ze de helicopterview houden en verbindingen kunnen leggen waar medewerkers en cliënten die 

zelf niet kunnen zien. En dat ze actie ondernemen daar waar iets buiten de cirkel van invloed van 

hun teams valt. 
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Siza ondersteunt 3500 mensen; mensen met een beperking of chronische ziekte die geholpen worden 

bij het organiseren van hun leven en bij het verleggen van hun grenzen. Ongeveer de helft van hen 

heeft een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De andere helft heeft een 

verstandelijke beperking of een ernstig meervoudige beperking. 

Siza biedt dienstverlening op de gebieden wonen, behandeling, werk, leren of een andere 

daginvulling, begeleiding thuis, opgroeien en opvoeding. Deze dienstverlening wordt geleverd vanuit 

150 locaties en ruim 60 gemeenten in Gelderland en Midden-Brabant. Siza heeft een omzet van ca. 

€ 130 mln. Er werken bijna 2500 medewerkers. Het centraal bureau is gevestigd in Arnhem. 

Daarnaast kent Siza sinds kort  een ambulante revalidatietak in Brabant en Limburg: Siza Nova Me. 

Op vier vestigingen wordt behandeling geboden aan mensen met ernstige chronische onbegrepen 

klachten, vanuit een  filosofie waarin gezondheid, veerkracht en zingeving centraal staan. Doel van 

deze behandeling is dat mensen hun leven weer kunnen oppakken en mee kunnen doen. Deze 

behandelaanpak zal komend jaar ook vertaald en gevalideerd worden voor mensen met een 

beperking, die vaak met vergelijkbare klachten kampen. 

 

Siza: onderscheidend en toonaangevend  

Negen jaar geleden heeft Siza, afwijkend van alle vigerende en opgelegde kwaliteitsmodellen, een 

eigen kwaliteitsaanpak ontwikkeld in samenspraak met mensen met een beperking, wetenschappers, 

de Inspectie en de zorgkantoren. Met deze kwaliteitsaanpak was Siza een absolute voorloper en 

baanbrekend. De aanpak gaat uit van de dialoog met de cliënt, en is verweven met het dagelijks 

werk van professionals. Hierdoor vinden uitkomsten meteen hun weg naar de dagelijkse praktijk van 

de zorg.  Dit model is daarna breder in de sector omarmd en in 2016 is Siza actief betrokken geweest 

bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader van de VGN, dat voortbouwt op het door Siza ontwikkelde 

kwaliteitsmodel.  

Daarnaast onderscheidt Siza zich door de overtuiging dat technologie het verschil kan maken voor 

mensen met een beperking. Niemand wil gedwongen afhankelijk zijn van anderen, en technologie 

kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de zelfstandigheid van mensen met een beperking te 

vergroten. Daarom heeft Siza in 2016 de “Academy Het Dorp” opgericht. Hierin kijken bedrijven, 

kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar zorg. Samen met mensen 

met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties om het leven van 

mensen met een beperking gemakkelijker en zelfstandiger te maken. 
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Zo zit Siza in elkaar  

Siza kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. In vier regio’s (Zuid, Centrum, West en Noord-Oost) 

wordt  intramurale zorg  geboden. De activiteiten in het sociaal domein zijn in een aparte organisatie-

eenheid ondergebracht. In Siza Werk zijn de activiteiten op het gebied van werken en leren voor 

mensen met een beperking georganiseerd. Bij “Behandeling, Kwaliteit en Ontwikkeling’ (BK&O) 

werken de behandelaren, de productspecialisten en zijn alle activiteiten rondom de intake van nieuwe 

cliënten, scholing en training van medewerkers, en kwaliteit ondergebracht. De ondersteunende 

diensten zijn Administratie & Services, Beleid & Advies, Vastgoed, ICT, Business Development, 

Communicatie en een kleine centrale bestuursstaf. Siza Nova Me tot slot is in een aparte eenheid 

ondergebracht. 

 

Voor onderlinge afstemming en het bespreken van de eigen en Sizabrede vragen ontmoeten de 

Managers op dit moment elkaar wekelijks op het centraal bureau. Bespreking van ontwikkelingen en 

beleidsvoorstellen met de raad van bestuur vindt plaats als het nodig is. Daarnaast zijn er 

zogenaamde “benen op tafel” overleggen van Managers en raad van bestuur. Die gaan over de zaken 

die op dat moment spelen, over dilemma’s of over onderwerpen die juist verder in de toekomst 

liggen en waarvan het wijs is om over van gedachten te wisselen.  

 

Uiteraard is er ook overleg met de cliëntenraad en ondernemingsraad. De insteek van de 

medezeggenschap binnen Siza is dat cliënten en medewerkers dáár met elkaar overleggen waar een 

onderwerp speelt. Dus lokaal wat lokaal kan, en alleen centraal als door één van de actoren is 

bedacht dat het onderwerp Siza-breed van belang is.  

 

Ondersteuning van cliënten krijgt vorm vanuit de driehoek: cliënt (en zijn netwerk), regiebegeleider 

en regiebehandelaar. Samen onderzoeken zij wat iemand nodig heeft en wat zijn of haar wensen en 

verlangens zijn. Met dat vertrekpunt worden gezamenlijke afspraken gemaakt. We vinden het daarbij 

de uitdaging om te zoeken daarbij naar creatieve oplossingen binnen de middelen en mogelijkheden.  

 

Om het van elkaar leren te bevorderen en deskundigheid verder te ontwikkelen werkt Siza met  vijf 

kenniscirkels die gericht zijn op diverse typeringen (kennis –en ervaringsgebieden). Bij een 

kenniscirkel kun je als medewerker vragen kwijt, dilemma’s inbrengen, overleggen, maar ook 

meedoen, meedenken en eigen expertise inbrengen.  

 

Regio Noord - Oost 

Regio Noord - Oost is een van de vier regio’s die intramurale zorg biedt (omzet € 22 mio). De regio 

kent 19 woonlocaties (variërend in omvang van ca. 10 tot ca. 40 bewoners) en 5 

dagbestedingslocaties. De locaties zijn verspreid over een gebied van Velp tot Apeldoorn tot 

Winterswijk. Op de locaties wonen en werken mensen met een lichamelijke beperking, met niet-

aangeboren hersenletsel, met een lichte of matige verstandelijke beperking en mensen met autisme. 
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In de regio werken ca. 400 mensen (270 fte) die ondersteund worden door 10 teamleiders.  

De uitdaging voor de Manager Regio Noord - Oost 

De regio bestaat uit een groot aantal locaties verspreid over een flink gebied. De locaties verschillen 

in karakter, in de mate waarin zij ingebed zijn in de lokale gemeenschap en in de mate waarin ze 

mee zijn gegaan met nieuwe ontwikkelingen in de zorg.  

De uitdaging in deze regio is dan ook divers. Enerzijds gaat het om het ruimte geven aan locaties 

die zichzelf voortdurend vernieuwen, kansen zien en daarop inspelen, anderzijds gaat het om het 

ondersteunen van locaties die in de loop van de tijd wat in zichzelf gekeerd zijn geraakt en die baat 

hebben bij een frisse blik van buiten, nieuwe inspiratie en een impuls voor hun vakmanschap. 

Daarnaast is verzuim een belangrijk aandachtspunt.  

De dienstverlening in de regio is al jaren stabiel. Voor sommige locaties is een wachtlijst. De uitdaging 

voor de nieuwe Manager is het signaleren waar kansen liggen om de dienstverlening van Siza te 

ontwikkelen en verder uit te breiden, en deze kansen te verzilveren. Op drie locaties vindt de 

komende periode nieuwbouw plaats. Ook dat is een kans om onze dienstverlening beter toe te 

snijden op de wensen van cliënten in de regio. 

De teams wisselen in mate van zelfstandigheid en in de mate van eigenaarschap dat zij (in staat zijn 

om te) nemen voor het reilen en zeilen op hun locatie. Van de teamleiders vraagt het dat zij kunnen 

zien wat een team nodig heeft en hun manier van leidinggeven daarop afstemmen. Binnen de regio 

is een leiderschapsstijl van een Manager nodig die gekenmerkt wordt door, maar vooral ook gevoeld 

wordt als, oprechte aandacht en steun voor cliënten en medewerkers. Leiderschap, dat cliënten en 

medewerkers perspectief biedt en hen inspireert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het 

eigen leven en de daarbij behorende dienstverlening. Serieus genomen worden, je gesteund weten, 

actief kunnen en willen deelnemen aan de besluitvorming en duidelijke en heldere communicatie 

vormen de basis voor samenwerking.  

De Manager is medeverantwoordelijk voor het behalen van de organisatie-doelstellingen: de Manager 

levert een actieve bijdrage aan het beleid en de strategie van Siza. Het realiseren van hechte 

samenwerking met BKO en de ondersteunende diensten, maar ook met de andere onderdelen van 

Siza is van groot belang. Van de Manager wordt hierin een actieve houding en eigen initiatief 

verwacht.  

De Manager rapporteert aan de Raad van Bestuur.  
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Siza zoekt een Manager die…  

• een academisch werk- en denkniveau heeft en leidinggevende ervaring in een complexe 

(zorg)organisatie; 

• zichzelf goed kent en zich kan inleven in anderen, in het bijzonder mensen met een beperking;  

• inspireert en enthousiasmeert, gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar is; 

• medewerkers ruimte en vertrouwen geeft om het zelf te doen, maar ook ziet wanneer steun en 

nabijheid nodig is;  

• kan schakelen en verbinden op alle niveaus. Een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van 

samenwerken en samen plannen maken met cliënten, verwanten en medewerkers;  

• goed in staat is overzicht te houden en tegelijk bereid is om met zijn voeten in de klei te staan; 

• het netwerk met verwijzers, ketenpartners, gemeenten en collega-organisaties kan versterken; 

• energiek en ondernemend is en een scherp oog heeft voor mogelijkheden van ontwikkeling en 

innovaties, ook op het gebied van vastgoed en technologie. Die kansen voor ontwikkeling 

signaleert en deze kansen verzilvert; 

• bedrijfskundig goed is onderlegd om een goede samenhang tussen kwaliteit en de beschikbare 

middelen te kunnen realiseren; 

• zich kan uitdrukken in eenvoudige, heldere taal en geen lange beleidsstukken nodig heeft. 

 

Arbeidsvoorwaarden  

Het betreft een fulltime dienstverband. Gezien de omvang en verantwoordelijkheid van de functie 

vindt inschaling marktconform plaats / volgens de cao Gehandicaptenzorg, FWG 75. Aanstelling voor 

1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.   

 

Solliciteren  

Spreekt deze positie tot uw verbeelding en denkt u dat uw persoonlijkheid en ervaring aansluiten bij 

de beschrijving, dan nodigen wij u uit uw CV en motivatie te zenden naar Crown Gillmore t.a.v. 

Dagmar Bijl, dagmar.bijl@crowngillmore.nl. Voor de beoogde kandidaat maakt een assessment 

onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen 

met Ellen van den Hoven via telefoonnummer 033 – 28 58 700.   

 

 

 

 

 

 

 

 


