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1. ORGANISATIE WENDER 
 
Wender biedt opvang, hulp bij wonen en ambulante ondersteuning in Drenthe, Groningen en 
Friesland. Jaarlijks ondersteunt de organisatie ongeveer 2.800 mensen – jong en oud – bij 
vraagstukken op het gebied van dakloosheid, verslaving, psychische problemen, schulden en/of 
huiselijk geweld. Wender zorgt voor veilig onderdak, rust en structuur. Dat geeft cliënten de ruimte 
om het leven een positieve wending te geven en te werken aan een betere toekomst.  
 
De circa 650 medewerkers van Wender zetten alles op alles om mensen sterker en vaardiger te 
maken zodat cliënten in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. 
Medewerkers zijn deskundig en gedreven. Ze hebben het hart op de juiste plaats. Via de 
kernwaarden – bezieling, vakmanschap en lef – zetten ze zich in voor iedereen die het door 
omstandigheden (even) niet op eigen kracht kan.  
 
Krachtgerichtheid is de basis van hoe medewerkers van Wender denken en doen. Niet alleen in hoe 
ze als organisatie omgaan met cliënten, óók in hoe ze binnen de organisatie het werkgever- en 
werknemerschap hebben ingericht. Deze werkwijze heeft vier pijlers: krachtgericht werken, 
medezeggenschap, resultaatverantwoordelijk werken en motiverende gespreksvoering. Samen met 
de missie, visie en kernwaarden vormt dit het fundament van het werk en de organisatie.  
 
Wender is voortgekomen uit een samenwerking van Het Kopland en Zienn. Deze organisaties zijn de 
afgelopen jaren sterk naar elkaar toegegroeid en een aantal zaken zijn reeds gefuseerd. Er wordt 
nauw samengewerkt in de dagelijkse zorg en ondersteuning, de bedrijfsondersteunende processen 
zijn samengevoegd en er is hard gewerkt aan het integreren van ondersteunende diensten en het 
harmoniseren van beleid en processen. De organisaties zijn niet meer los van elkaar te zien en gaan 
sinds dit jaar ook samen verder onder de nieuwe naam. 
 
Het werkveld van Wender is continu in beweging en onderhevig aan ontwikkelingen op zowel 
financieel-, inhoudelijk- als wettelijk vlak die maken dat permanente scherpte en bijsturing 
noodzakelijk zijn. Actuele ontwikkelingen zijn: de transitie naar wonen en begeleiden, Wet 
Langdurige Zorg, doordecentralisatie en gemeentelijke bezuinigingen en Aanpak huiselijk geweld. 
 
Naar de website: https://wender.nl 

 

https://wender.nl/


 

 

 

2.       FUNCTIE 
 
U bent integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie, draagt zorg voor de continuïteit en bent 
in- en extern het boegbeeld. U geeft in gezamenlijkheid uitvoering aan de strategische koers 2021-
2024 met de hierin geformuleerde beleidsambities. Permanente scherpte en bijsturing zijn 
noodzakelijk gezien de continue veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij en het 
werkveld. 
 
Vanuit verbinding geeft u verder vorm aan de nieuwe structuur en inrichting van de organisatie. U 
draagt zorg voor het goed functioneren van de zorgmanagers, locatiehoofden en hoofden van de 
ondersteunende diensten en legt/laat verantwoordelijkheden laag in de organisatie. U zorgt voor 
duidelijke kaders met daarbinnen vrijheid van handelen en een juiste balans tussen organisatiebrede 
uniformiteit en ‘couleur locale’ op de verschillende locaties en goede verbinding tussen het primaire 
proces en de ondersteunende diensten. U bent hierbij faciliterend en inspirerend en handelt vanuit 
de visie, kernwaarden en vier pijlers. 
 
U bent verantwoordelijk voor goed werkgeverschap van de circa 650 professionals. U geeft 
rechtstreeks leiding aan twee zorgmanagers (welke totaal 12 hoofden Primair Proces aansturen) en 
de leidinggevenden van de ondersteunende diensten, zoals de manager Bedrijfsvoering, het hoofd 
HRM en het hoofd Beleid & Kwaliteit. U wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.  
 
U onderhoudt constructief contacten met de Raad van Medezeggenschap (RvM) en de cliëntenraad 
en betrekt hen (vroegtijdig) bij de ontwikkeling van plannen. U legt verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht over het gevoerde beleid en de voortgang. U informeert ten aanzien van ontwikkelingen 
en draagt zorg voor goede informatievoorziening. U heeft een open en op samenwerking gerichte 
houding.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
 Zowel intern als extern bent u het boegbeeld van de organisatie. U bent zichtbaar en invloedrijk 

in relevante netwerken en onderhoudt contacten op strategisch niveau met partners, zoals 
gemeenten, justitie en ketenpartners, regionaal en landelijk. 

 Zorgdragen en verantwoordelijk zijn voor gezonde financiële bedrijfsvoering en overzicht van en 

inzicht in de verschillende financieringsstromen. 

 U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van diensten en het toepassen van de eisen vanuit 

compliance. 

 U bent verantwoordelijk voor goede medewerker-, cliënt- en opdrachtgevertevredenheid. 
 Het signaleren van (o.a. maatschappelijke, politieke en juridische) ontwikkelingen en dit vertalen 

naar de organisatie. 



 

 

 

4.       PROFIEL 
 

 Academisch werk- en denkniveau, een bedrijfskundige blik en sterk financieel en organisatorisch 

onderlegd.  

 Ruime (eind)verantwoordelijke ervaring in een complexe omgeving. 

 Sterke affiniteit met het werkveld van Wender, de uit te voeren activiteiten in het algemeen en 

de doelstelling van de organisatie in het bijzonder. 

 Maatschappelijk geëngageerd met de doelgroepen van Wender en/of sterke betrokkenheid bij 

het sociaal domein.  

 In staat om de verschillende financieringsstromen te doorgronden, te doorzien en hierop te 

acteren.  

 Uitstekende strategische gesprekspartner voor stakeholders, management en de RvT.  
 Ervaring met en een visie hebben op medezeggenschap en cliëntenparticipatie zijn een pre. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Verbindend, toegankelijk, betrokken en zichtbaar. 

 Dienend en inspirerend leiderschap. 

 Reflectief en kwetsbaar durven te zijn. 

 Visie.  

 Omgeving- en organisatiesensitief.  

 Politiek- bestuurlijke antenne. 

 Open en transparante communicatie. 

 Netwerker. 

 

 
6. WENDER BIEDT U 
 
Het bruto jaarinkomen is conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). De definitieve inschaling 
is afhankelijk van kennis en ervaring. Een assessment is mogelijk onderdeel van de procedure. Tevens 
wordt een pre-employmentscreening ingezet en vindt er een check op nevenfuncties en referenties 
plaats.  
 

 
 CONTACT 
 
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website 
www.beljonwesterterp.nl, hier vindt u ook de tijdsplanning. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Mark Olman 
Regiodirecteur / senior consultant 
06-27507384 


