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1. Inleiding 

Dank voor je interesse in de vacature van manager Zorg bij Oktober. Met dit functieprofiel willen we 
je graag inzicht geven in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties die horen 
bij de positie. Hopelijk maakt dit profiel je enthousiast om te reageren.  
 
We geven een schets van deze mooie en ambitieuze organisatie en de belangrijkste opgaven en 
ontwikkelingen. Ook beschrijven we de vacante positie, de gewenste capaciteiten en competenties, 
kennis, ervaring en bijbehorende arbeidsvoorwaarden. We besluiten met een beschrijving van de 
selectieprocedure. 
 
Voor meer achtergrondinformatie adviseren we je om de website te bezoeken: 
https://www.zorginoktober.nl/ 
 
Wellicht ten overvloede vermelden we dat waar in dit stuk waar “hij” staat uiteraard ook “zij” 
gelezen kan worden. 
 
 

 
 
 
  
  

https://www.zorginoktober.nl/
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2. De organisatie 

2.1 Oktober: ‘Jouw verhaal, onze zorg’ 

Oktober staat voor de beste zorg voor kwetsbare ouderen in de Kempen. Oktober wil dat zij zich 
thuis voelen, waar ze ook wonen. Veel van hun cliënten worstelen met de veranderingen in hun 
leven. Er is veel wat ze nog willen doen, maar ze moeten steeds vaker om hulp vragen. Voor deze 
mensen wil Oktober er zijn en biedt zij hen alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Zodat ze 
kunnen leven op een manier die bij hen past. Dat doet Oktober niet alleen in zorgcentra, maar ook 
thuis. Zij streven ernaar dat mensen zich veilig en geborgen voelen, waar hun bed ook staat. Om dat 
te bereiken, kijken zij verder dan de huidige zorg. Zij dagen zichzelf uit om nieuwe oplossingen te 
bedenken en daarbij nieuwe technologie en werkwijzen in te zetten. Daarnaast faciliteren ze hun 
medewerkers om te groeien in het werk en bij te blijven in ontwikkelingen. Bij Oktober hebben ze 
plezier in hun werk en dat stralen ze ook uit.   
 
Oktober is een organisatie met een rijke historie in de regio. De laatste tweeëntwintig jaar stond zij 
bekend als Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK), maar sinds 2019 is zij verder gegaan 
onder een naam die beter bij hen past en meer recht doet aan de beleving van de cliënt. Met 
multidisciplinaire teams richt Oktober zich op de complexe vraagstukken rondom terminale zorg, 
spoedzorg, dementie en geriatrische revalidatie. 
 
Oktober is een innovatieve organisatie, die zeker de laatste jaren veel in beweging is (geweest). De 
mensen die er werken zijn betrokken, gedreven en sterk op de inhoud van hun eigen vakgebied. Bij 
Oktober zorgt men niet alleen goed voor de cliënten, maar ook voor elkaar. Werken bij Oktober is 
werken bij een organisatie met lef en hart voor mensen. 

2.2 Missie, visie & kernwaarden 

 

De missie van Oktober is als volgt beschreven: 
 
“Bij Oktober willen we de beste zorg leveren aan kwetsbare ouderen en jonggehandicapten. We 
willen dat ze zich thuis voelen, waar ze ook wonen. Veel van onze cliënten worstelen met de 
veranderingen in hun leven. Er is veel wat ze nog willen doen, maar ze moeten steeds vaker om hulp 
vragen. Voor deze mensen willen wij er zijn. We bieden hen alle zorg en ondersteuning die ze nodig 
hebben. Zodat ze kunnen leven op een manier die bij hen past. Dat doen we niet alleen in een 
zorgcentrum, maar ook thuis. Omdat we vinden dat mensen thuis waardig moeten kunnen leven en 
sterven”.   

 

Haar visie is: 
  
“Thuis kan overal, dat is ons motto. We streven ernaar dat mensen zich veilig en thuis voelen, waar 
hun bed ook staat.” 

 

De kernwaarden van Oktober zijn: 
 
Gepassioneerd, Persoonlijk en Samen; afgekort door ‘GPS’.  
 
Deze GPS wijst de medewerkers van Oktober de weg.  
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Voor de organisatie hebben deze kernwaarden de volgende betekenis:  
 

 Gepassioneerd 

Wij geloven dat passie je kracht, energie, hoop en geluk geeft. Passie geeft je leven zin, betekenis en 

inhoud. We zijn ambitieus. Onze gepassioneerde medewerkers tonen lef en durven keuzes te 

maken. Een tikkeltje eigenwijs zijn ze soms ook. Wij stimuleren hen om zich te ontwikkelen en hun 

competenties, talenten en kennis te ontplooien. Waarom? Zodat we samen de best passende zorg 

kunnen bieden aan onze cliënten. 

 

 Persoonlijk 

We begrijpen dat ouderen en jonggehandicapten verschillende behoeften en wensen hebben. Voor 
elke vraag bieden we een passende oplossing. We zijn nieuwsgierig naar de persoon achter de 
cliënt, daarom gaan onze medewerkers een betekenisvolle relatie aan met de cliënt en zijn familie. 
Een relatie waarin persoonlijk contact, échte aandacht en zorgzaamheid voorop staan. Een relatie 
waarin we iedereen in zijn of haar eigen waarde laten. 
 

 Samen 

Onze cliënten hoeven zich niet alleen te voelen. Samen met hun sociale netwerk bieden wij 
waardige en zorgzame ondersteuning. Onze medewerkers zorgen naast professionele zorg ook voor 
gezelligheid en een luisterend oor. Ze werken bovendien intensief samen met hun collega’s en 
partners. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met nieuwe partners, ook buiten onze sector. 
Samen komen we verder en blijven we de zorg verbeteren zodat onze cliënten thuis kunnen zijn en 
blijven. 
 
Meer informatie over Oktober vind je op hun website www.zorginoktober.nl en in het jaarbericht 
2018.  

2.3 Interne ontwikkelingen 

De organisatie maakte de afgelopen vier jaar een stevige ontwikkeling door. Van een in 2015 nog 
taakgerichte, behoudende en een sterk intern gerichte organisatie naar een meer vooruitstrevende, 
en ondernemende organisatie met zichtbaarheid in de regio. Sterker dan voorheen is geïnvesteerd 
in nieuwe professionaliteit van medewerkers die zich niet meer alleen richtte op aandacht voor 
lichamelijke zorg en welbevinden maar op de totale mens en werken vanuit partnerschap in de 
zorgdriehoek.  
 
Daarnaast zijn ondersteunende diensten opnieuw ingericht, stappen gezet om de ICT architectuur te 
moderniseren en is gestuurd op tijdige en accurate managementinformatie. Een cultuur die als ‘lief’ 
werd getypeerd maakte plaats voor een meer proactieve en oplossingsgerichte organisatiecultuur. 
Er is een nieuwe ‘flow’ ontstaan in de organisatie en er is veel in gang gezet, zonder de 
familiecultuur die Oktober kenmerkt te verliezen. 

http://www.zorginoktober.nl/
https://www.leeuwendaal.nl/wp-content/uploads/2020/04/Oktober_jaaroverzicht_2018.pdf
https://www.leeuwendaal.nl/wp-content/uploads/2020/04/Oktober_jaaroverzicht_2018.pdf
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3. De functie van Manager Zorg 

3.1 De opdracht 

De veranderingen in het zorglandschap en de steeds complexer wordende vraag van de cliënt 
vragen om een organisatie die wendbaar en flexibel is. Die oog heeft voor (technologische) 
innovaties en zorgvernieuwing. En die goed geschoolde, betrokken medewerkers weet te boeien en 
te binden. Oktober heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij als organisatie in staat is om mee te 
bewegen met deze ontwikkelingen en passende zorg te leveren aan haar cliënten.  
 
Vanwege het vertrek van de vorige bestuurder en een herinrichting van de topstructuur maakt 
Oktober ook nu weer een turbulente tijd door. Tegelijkertijd biedt deze periode kansen om vooruit 
te kijken naar de toekomst en aan zowel de nieuwe bestuurders als de nieuwe managers Zorg een 
aantal specifieke opdrachten mee te geven die bij zullen dragen aan het bestendigen van de 
toekomst van Oktober.  
 
Voor de twee managers Zorg die wij op dit moment voor Oktober zoeken, geldt in algemene zin dat 
zij verantwoordelijk worden voor het borgen van de strategische doelen in de organisatie. Dit 
betekent dat zij de vertaalslag maken van de strategie naar de tactische laag en de operationele 
processen én zorgen dat deze strategie stevig verankerd is en blijft. Zij creëren een omgeving waarin 
technische- en zorginnovaties gestimuleerd worden en goed kunnen landen. Daarbij vinden zij 
aansluiting bij de andere (zorg)processen binnen de organisatie, waarbij zij denken en handelen 
vanuit een organisatie overstijgende context. De teammanagers die zij aansturen, worden 
gestimuleerd om tactisch leiderschap te tonen. Juist omdat Oktober de laatste tijd zo sterk in 
beweging is (geweest), is het belangrijk dat de managers Zorg ook rust en stabiliteit in de organisatie 
brengen.   

3.2 De functie 

Als manager Zorg ben je verantwoordelijk voor de aansturing van circa 6 verpleeghuislocaties in de 
Kempische regio. In deze rol rapporteer je aan de Raad van Bestuur en ben je – samen met de 
bestuurders, je collega manager Zorg, de manager Behandeling & Begeleiding en de stafmanagers - 
lid van het Management Team. Samen met je collega-managers lever en versterk je de integrale 
dienstverlening rondom de klant en ben je medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de 
gezamenlijk vastgestelde strategische koers, het (kwaliteits)beleid en de hiermee samenhangende 
resultaatsgebieden binnen jouw portefeuille. 
 
Je geeft direct leiding aan 7 teammanagers die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse 
aansturing van circa 300 FTE op de verschillende locaties en binnen de Thuiszorg. Als manager Zorg 
realiseer je effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige zorg en geef je uitvoering aan het 
werkgeverschap binnen de gegeven kaders met betrekking tot kwaliteit, financiën en HR. Je 
budgetverantwoordelijkheid bedraagt rond de 20 miljoen euro. De teammanagers zijn samen met 
de medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse kwaliteit van zorg aan cliënten. 
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Je taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden zijn:   
 

 Waarborgen van de professionele en inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening voor de 

cliënten.  

 Coachend leiding geven en het scheppen van kaders om meer ruimte voor eigen initiatief en 

eigen verantwoordelijkheid binnen de teams te creëren.  

 Samen met de je MT-collega’s verder uitbouwen en verduurzamen van de dienstverlening van 

Oktober.  

 Zorgdragen voor een efficiënte inrichting van het zorgproces en strak sturen op het realiseren 

van een gezonde bedrijfsvoering 

 verstevigen van de positie van Oktober in de markt en versterken van de samenhang tussen de 

diverse locaties als ook initiatieven nemen en vormgeven aan strategische samenwerking en 

netwerkontwikkeling met relevante externe partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.  

 Initiëren van kwaliteit bevorderende maatregelen en zorgdragen voor implementatie en 

verankering binnen de organisatie. 

3.3 Het profiel 

Voor Oktober zijn wij op zoek naar twee stevige en toegankelijke managers Zorg, die naast een 
bevlogen en verbindende persoonlijkheid, beiden een bedrijfskundige en resultaatgerichte aanpak 
met zich meebrengen. Als manager Zorg heb je een eigen, inspirerende visie op ontwikkelingen in 
de zorg en de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk. Van daaruit kun je de verbinding maken 
naar de ambitie en veranderopgave voor Oktober. Je beschikt over stevige management ervaring, 
bent authentiek en in staat om binnen een grote zorgorganisatie te verbinden en te kunnen 
schakelen tussen strategie en ‘hands-on’ handelen (maken van de koppeling tussen strategie en 
uitvoering). Je denkt en acteert vanuit organisatiebelang en bent in staat om over de grenzen van je 
eigen portefeuille heen te kijken.   
 
Je bent een transformatief leider, die in staat is de teammanagers mee te nemen in de 
veranderopgave en te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun tactische denkkracht. Jouw 
managementstijl is innovatief en creatief, zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen. Je 
hebt oog voor gezonde bedrijfsvoering en maakt daarop plannen en voert deze uit. Met 
enthousiasme en energie verzilver je de kansen die er liggen en zorg je tegelijk voor de borging van 
nieuwe initiatieven. Je voelt je senang in een ondernemende rol binnen een organisatie die sterk in 
ontwikkeling is. Daarnaast ben je een makkelijke communicator en beleef je plezier aan het 
opbouwen en onderhouden van duurzame samenwerkingsrelaties. Je combineert een zakelijke blik 
en houding met empathie. 
 
Wij zoeken naar kandidaten die altijd op zoek zijn naar nieuwe kansen in de markt van zorg, wonen 
en welzijn en hierin de samenwerking met diverse partijen opzoeken. Last but not least ben je van 
nature een vernieuwer en vind je het leuk én ben je in staat om sociale en technologische innovatie 
in bestaande en nieuwe zorgconcepten, -producten en –diensten tot stand te brengen.  
 
Verder voldoe je aan de volgende belangrijke profieleisen: 

 Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante managementopleiding.  

 Stevige en autonome persoonlijkheid.  

 Ruime integrale management- /directie ervaring in een complexe (zorg)organisatie in 

verandering.  

 Kent en snapt het zorglandschap en heeft een intrinsieke motivatie voor de ouderenzorg.  

 In staat om actuele ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie.  
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 Bedrijfskundig sterk onderlegd alsmede aantoonbare ervaring in het sturing geven aan en 

implementeren van complexe verandertrajecten en het realiseren van kwaliteitsverbetering.  

 Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel 

voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.  

 Sterke uitdrukkings- en communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift. 

3.4 Competenties 

 Inspirerende, authentieke persoonlijkheid, straalt vertrouwen uit, toegankelijk.  

 Ondernemend en innovatief, resultaatgericht, daadkrachtig.  

 Bouwer en afmaker, toonbeeld van continuïteit en stabiliteit.  

 Transformatief en verbindend leiderschap.  

 Samenwerken en leervermogen. 

 Oordeelsvorming en besluitvaardigheid. 

 Hands on mentaliteit (van plan naar resultaat). 

 Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.  

 

Vanzelfsprekend wordt bij de selectie van kandidaten rekening gehouden met de complementariteit 

en de ‘klik’ tussen de beide managers Zorg.  
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4. Wat biedt Oktober? 

Oktober biedt een prachtige functie aan kandidaten met een ‘zorghart’ om de ingezette koers – in 
nauwe samenwerking met je collega-manager Zorg - verder te bestendigen. Het betreft een mooie, 
strategische functie, stevig gepositioneerd onder de Raad van Bestuur. 
 
Daarnaast biedt Oktober:  

 Een fijne werkplek binnen een dynamische organisatie met enthousiaste en betrokken 

collega’s. 

 Een marktconform salaris met goede secundaire voorwaarden (CAO VVT FWG 75), in een 

fulltime (36 uur per week) dienstverband. 

 De Kempische sfeer van vriendelijkheid, persoonlijk contact en samenwerking. 

 

 

Locatie Floriaan, gelegen aan de rand van Bladel 
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5. De selectieprocedure 

De selectie kent twee fasen: 

 

1 Voorselectie door Leeuwendaal 

Nadat we je geselecteerd hebben als mogelijk interessante kandidaat, nodigen wij je uit voor 
een uitgebreid gesprek op één van onze kantoren in Den Haag of Utrecht in de weken van 18 
en 25 mei 2020. De voorselectiegesprekken worden vanuit Leeuwendaal eventueel via Zoom 
gepland en georganiseerd. Hiervoor hoef je niets te downloaden en is geen account nodig. Je 
ontvangt via de mail een link waarop je kunt klikken op het afgesproken tijdstip. 

Geschikte kandidaten worden vervolgens door middel van cv en brief, en met toelichting van 
de adviseur in de week van 1 juni 2020 gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan 
wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek bij Oktober.  

 

2 Selectiegesprekken door Oktober 

Geselecteerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd voor gesprekken met de selectie- en 
adviescommissie bij de opdrachtgever in de weken van 1 en 8 juni 2020. Ook deze gesprekken 
kunnen plaatsvinden via Zoomsessies. 

Vervolgens voert een onafhankelijk bureau (de Validata Group) een integriteitstoets uit en wint 
Leeuwendaal referenties in. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Als laatste 
vindt op een nader te bepalen datum het arbeidsvoorwaardengesprek plaats. 

 

Gestreefd wordt naar een afronding van de procedure voor 1 juli 2020. Wij zien je reactie (een 
motivatiebrief en een CV) dan ook graag tegemoet voor 18 mei 2020.  

Contactgegevens 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Janine Trompetter, adviseur 
werving en search, en voor vragen over de procedure met Marielle Eijken, searcher. Zij zijn 
bereikbaar via 088-00 868 00. Je cv en motivatiebrief kun je uploaden via: 
https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/. 

Over het gebruik van Zoom 

Thuiswerken en videovergaderen zijn al jaren ingeburgerd bij Leeuwendaal. We hebben in het 
verleden veel geïnvesteerd in onze technische infrastructuur die het samenwerken op afstand 
soepel en veilig faciliteert. De intakegesprekken met klanten, voorselectiegesprekken met 
kandidaten en vervolgens ook de selectiegesprekken met de commissie worden vanuit Leeuwendaal 
via Zoom gepland en georganiseerd. De ervaring tot nu toe leert ons dat zowel kandidaten als 
opdrachtgevers deze manier als positief ervaren. Meer informatie over het gebruik van Zoom en 
omgaan met privacy gevoelige informatie is te lezen op onze site: https://www.leeuwendaal.nl/zo-
werkt-leeuwendaal-veilig-met-zoom/. 

 

 

https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/
https://www.leeuwendaal.nl/zo-werkt-leeuwendaal-veilig-met-zoom/
https://www.leeuwendaal.nl/zo-werkt-leeuwendaal-veilig-met-zoom/

