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Regiomanager Tiel Geldermalsen, lid MT 

 

Een ervaren integraal verantwoordelijke manager die aantoonbare affiniteit heeft met de 

(gehandicapten)zorg. Die ervoor kiest te werken in een organisatie waar de lijnen kort zijn en in nauwe 

verbinding staat met de samenleving. Een manager die de waarden van een kleine en wendbare 

organisatie begrijpt én waardeert, die daar op basis van een toegankelijke persoonlijkheid past en van 

nature makkelijk schakelt op meerdere niveaus, en tussen persoonlijke nabijheid en professionele 

doelstellingen. Aanleiding voor de vacature is het vertrek van de huidige regiomanager, die haar 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

 

Prezzent “kleine en eigenwijze organisatie” 

Prezzent wil als kleine en eigenwijze organisatie betekenisvolle zorg verlenen en grenzen verleggen voor 

mensen met een (verstandelijke) beperking. Zo’n 140 medewerkers, bijna 70 vrijwilligers en vele 

verwanten/mantelzorgers ondersteunen ongeveer 270 cliënten. Prezzent biedt en organiseert wonen, 

werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en zorg midden in het mooie Rivierenland. 

Wonen, werken, leven zoals jij dat wilt. Dat is het motto. Tevreden cliënten zijn het doel: mensen die 

hun eigen verhaal hebben, vrijheid ervaren, zelf aan het roer staan en ervaren wat voor hen optimaal 

mogelijk is. Hun wensen en mogelijkheden zijn het uitgangspunt in het dagelijks werk. Professionele 

ondersteuners zoeken wat nodig is en kennen de beperkingen, maar zullen de cliënt altijd stimuleren 

het beste uit zichzelf te halen. Cliënten praten en beslissen mee en worden in alles gehoord - ook op 

beleidsniveau. 

 

Prezzent gelooft in ‘oplossingsgericht werken’. Via deze methodiek wordt stap voor stap toegewerkt 

naar de gewenste situatie. Bereikte successen en mogelijkheden zijn de basis voor verdere ontwikkeling, 

zowel voor cliënten als medewerkers. 

Prezzent is ‘van Rivierenland’. Cliënten en medewerkers wonen en werken veelal in deze regio en voelen 

zich er thuis. Prezzent wil dat mensen met een beperking hun vertrouwde omgeving niet hoeven te 

verlaten en wil hen een fijne en passende woon- en/of werkplek bieden. Graag draagt zij haar steentje 

bij aan de sociale voorzieningen en het leefklimaat in de dorpskernen en steden. Niet alleen voor eigen 

cliënten, maar voor alle inwoners. Daarvoor wordt veel en graag samengewerkt met (maatschappelijke) 

partners. Verblijfslocaties zijn te vinden in Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Daarnaast 

wordt ondersteuning geboden aan ambulante cliënten, die wonen in de Regio Rivierenland. Op de locatie 

Aan de Notendijk biedt Prezzent werk en dagbesteding aan cliënten op het prachtige Landgoed 

Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd en op de locatie Pand9 in Zaltbommel. In Culemborg biedt Prezzent 

werk en dagbesteding op de locatie Op de Markt. 

Prezzent heeft een stabiele financiële situatie, de omzet bedraagt ca. € 9,6 mio, het eigen vermogen 

€ 3,7 mio en het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 236.000,-- 

 

Inrichting en besturing 

De organisatie en dienstverlening is ingericht vanuit drie regio’s, onder aansturing van een integraal 

verantwoordelijke regiomanager die de medewerkers in zijn/haar regio direct aanstuurt. Daarmee kent 
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de organisatie één managementlaag. Oplossingsgericht werken en eigen verantwoordelijkheid van 

medewerkers zijn de basisprincipes in de besturing; zij werken in teams. Eindverantwoordelijk is de 

bestuurder die, naast de drie regiomanagers, rechtstreeks leiding geeft aan twee gedragsdeskundigen, 

het cliëntbureau, de projectmanager innovatie & maatschappelijke participatie en de bestuurssecretaris. 

Voor de ondersteunende diensten op het gebied van financiële administratie, ICT, HRM en Kwaliteit 

wordt nauw samengewerkt met Syndion, een collega zorgaanbieder in de regio.  

 

Professionaliteit, vakmanschap, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en oplossingsgericht werken als 

methodiek zijn belangrijk en kenmerkend. Missie en visie sluiten nauw op elkaar aan. Het doel is om 

cliënten met een (verstandelijke) beperking te ondersteunen bij hun leven, op een manier die aansluit 

bij hún wensen en mogelijkheden, om te kunnen deelnemen aan de maatschappij en hun positie en 

kansen daarin te vergroten en te versterken. Samen met hen en betrokkenen wordt gezocht naar de 

meest passende vorm van wonen, ambulante ondersteuning en werk en dagbesteding. Hun wensen en 

mogelijkheden zijn, in combinatie met professionele ondersteuning en werkelijke aandacht, het 

uitgangspunt in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers. 

Op hun beurt ervaren medewerkers ruimte voor de ontwikkeling van hun vakmanschap en hun 

persoonlijke ontplooiing en wordt er continue gestreefd naar een open werkcultuur. Samenwerking met 

andere organisaties is vanzelfsprekend.  

 

Ontwikkelingen  

De sector heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een grote stelselwijziging die onzekerheden 

bracht. Inmiddels, zeven jaar later, heeft Prezzent kunnen concluderen dat ook onder de nieuwe 

wetgeving de continuïteit voor cliënten en medewerkers is gewaarborgd. Prezzent staat, het fundament 

is solide. De organisatie is financieel gezond, recent is het functiegebouw vernieuwd, zijn een nieuwe 

woonlocatie en twee nieuwe dagbestedingslocaties in gebruik genomen en is er gewerkt aan een 

grotendeels uitgevoerde digitale transitie. En tot slot, zeer kenmerkend voor Prezzent is haar stevige 

verankering in de regio, waarmee zij in nauwe verbinding staat met inwoners, gemeenten en diverse 

samenwerkingspartners.  

 

Meerjarenplan 2022-2026 ‘Prezzent, Met jou, voor jou’ 

En natuurlijk blijft Prezzent zich ontwikkelen. Het nieuwe meerjarenplan 2022 - 2026 is met brede 

betrokkenheid van alle relevante in- en externe stakeholders tot stand gekomen. Vanuit vier 

perspectieven; Organisatieontwikkeling, Cliënten, Rivierenland en Medewerkers wordt vormgegeven 

aan de koers voor de komende jaren. Voor iedereen is helder wat de prioriteiten zijn in de verdere 

inhoudelijke en organisatorische groei en ontwikkeling van Prezzent; nadrukkelijk niet in omvang, 

duidelijk wel in versterking en verbetering van de huidig bereikte doelen en richtingen. Die betreffen 

het oplossingsgericht werken, meer eigen verantwoordelijkheid voor teams, versterken van eigen regie, 

zeggenschap en zelfstandigheid van cliënten, digitalisering en verbetering van huisvesting. Voor cliënten 

en hun vertegenwoordigers is daarbij belangrijk, dat er een warme en gezellige sfeer is in woonkamers 
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op de woonlocaties; dat gewerkt wordt aan een gezonde leefstijl; dat er een goede relatie is met familie; 

en dat deelname aan de activiteiten in de samenleving gestimuleerd wordt 

Zoals ook het nog meer zichtbaar worden in de regio, versterken van samenwerkingen, het 

ondersteunen en scholen van medewerkers in cyclisch en methodisch werken en het inzetten van 

creatieve manieren om de krapte op de arbeidsmarkt te ondervangen. Voor een samenvatting van het 

nieuwe meerjarenplan verwijzen wij naar https://prezzent.nl/over-ons. 

 

De regiomanager is integraal verantwoordelijk voor het organiseren, waarborgen en verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg en bedrijfsvoering binnen de regio, het verzelfstandigen van medewerkers en 

teams, en het verder professionaliseren van de zorg- en dienstverlening. Signaleert en realiseert 

mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden en/of het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en 

diensten. De regiomanager is budgetverantwoordelijk en heeft handelingsvrijheid om binnen de 

vastgestelde kaders beleid te formuleren, vast te stellen en er (mede) uitvoering aan te geven. In de 

dagelijkse gang van zaken richt de regiomanager zich op de integrale beheersing, controle en 

continuïteit van processen en diensten. Organisatiebreed leidt de regiomanager of neemt deel aan 

projecten en werkgroepen. De regiomanager signaleert kansen en mogelijkheden in de omgeving, 

handelt hiernaar en durft verantwoorde risico’s te nemen. Ondernemerschap en innovatie liggen ten 

grondslag bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten 

en diensten en professionaliseren van de zorg- en dienstverlening. De regiomanager waarborgt en 

verbetert de totale kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering binnen zijn/haar regio waarbij oplossingsgericht 

werken en het welzijn van cliënten en medewerkers centraal staan. De regiomanager is 

medeverantwoordelijk voor het behalen van de organisatie-doelstellingen. Als lid van het MT levert de 

regiomanager een actieve bijdrage aan het beleid en de strategie van Prezzent. Het realiseren van 

hechte samenwerking met de andere regio’s en de ondersteunende diensten is van groot belang. Van 

de regiomanager wordt hierin een actieve houding en eigen initiatief verwacht. De regiomanager 

rapporteert aan de Bestuurder.  

 

De uitdaging voor de Regiomanager Tiel Geldermalsen   

In de regio Tiel Geldermalsen werken 25 medewerkers voor 80 cliënten, met een omzet van € 2,3 mln. 

Evenals de andere regio’s biedt Tiel en Geldermalsen het complete pakket van dienstverlening, wonen, 

ambulante begeleiding en werk & dagbesteding. 

In het voorjaar van 2021 is de nieuwste woonplek voor cliënten geopend: De Ark in Tiel, een 

nieuwbouwpand achter de historische gevel. Het grootste deel van de bewoners komt van 

de voormalige woonlocatie Thedinghsweert, daarnaast wonen er enkele nieuwe cliënten. 

 

In Geldermalsen zijn twee locaties voor wonen en zorg. Op de Willem de Zwijger is een mooi, nieuw 

gebouw midden in een woonwijk. Het oude huis aan de weg is gerenoveerd, daar is nu een algemene 

ruimte, een keuken en het kantoor van de begeleiding. Daarachter ligt de 15 nieuwe appartementen. 

Achter het huis is een gezamenlijke tuin met een gezellige veranda. Daarnaast is de locatie De Kalenberg 

een mooi appartementencomplex midden in de populaire wijk Kalenberg. De appartementen en studio’s 

liggen rondom een gezellige binnentuin. Er wonen acht cliënten van Prezzent en ook andere mensen. 

 

In het monumentale pand De Ark in de binnenstad van Tiel wonen 16 cliënten met ieder een eigen 

appartement. Elk appartement heeft een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer. Er is 

https://prezzent.nl/over-ons
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ook een gemeenschappelijke ruimte en het hele complex is rolstoeltoegankelijk. Twee appartementen 

zijn ITS+. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. 

 

Prezzent zoekt een manager die…. 

• een HBO werk- en denkniveau heeft met 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 de 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 huisvesting en technologie. Die kansen voor ontwikkeling 

signaleert en deze kansen benut; 

• 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 

• en vooral ook een vrolijke en plezierige collega is. 

 

Arbeidsvoorwaarden  

De functie is ingeschaald in de CAO Gehandicaptenzorg FWG 60: € 3.289,-/ € 4.799,- (CAO tot 1 mei 

2022). De afgelopen cao-onderhandelingen hebben als resultaat o.a. een loonsverhoging van 2,2% per 

1 mei 2022. Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur) met een overeenkomst voor de duur van 

één jaar met de intentie dit na 6 maanden om te zetten naar een vast dienstverband bij gebleken 

geschiktheid en wederzijdse tevredenheid. Voor het tijdpad wordt ervan uitgegaan de procedure uiterlijk 

eind augustus van dit jaar af te ronden. 

 

Solliciteren en procedure 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Marieke Oosting van Crown Gillmore. Zij is 

bereikbaar via 033 – 28 58 700. Een ontwikkel/selectie assessment kan deel uitmaken van de 

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

de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u vóór 25 juli 2022 uw belangstelling kenbaar maken door uw 

CV en motivatie via de website www.crowngillmore.nl te uploaden. 

 

http://www.crowngillmore.nl/

