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“EEN LEVEN VOL BETEKENIS VOOR IEDEREEN” 
 
AVELEIJN 
Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, 
volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking in Twente en de gemeente Berkelland. 
Aveleijn is een waardengedreven organisatie. Vanuit de kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en 
‘ondersteunen’ wordt invulling gegeven aan de missie van Aveleijn: leven vol betekenis. Een leven 
waarin men op eigen manier mee kan doen en bij kan dragen aan de maatschappij. Een leven waarin 
men mooie dingen ervaart. Met oog voor mogelijkheden en talenten, maar ook voor beperkingen en 
kwetsbaarheid. 
Gelijkwaardigheid, inclusie en duurzaamheid vinden we belangrijke thema's. Technologische 
innovaties ondersteunen bij eigen regie, communicatie en vitaliteit. Met ruim 1900 medewerkers 
(1300 Fte), zo’n 850 vrijwilligers en 300 stagiaires ondersteunt Aveleijn dagelijks ca. 2700 cliënten. Op 
ongeveer  80 locaties, verdeeld over 38 clusters.  
 
Plaats in de organisatie 
De HR manager legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Aveleijn kent een 
structuur met twee besluitvormende lagen. De 32 managers in het primair proces worden rechtstreeks 
aangestuurd door de 2 leden Raad van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad van Bestuur rechtstreeks 
leiding aan stafmanagers van de afdeling ZOB (Zorgondersteuning en behandeling), Financiën en 
Administratie, ICT, Communicatie, Vastgoed, Kwaliteit en Innovatie en HRM. Advies en inspraak is 
vormgegeven via de medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad (CCR-
Cliënten en CCR-Verwanten). 
 
  



   

 

 

 
 
Doorontwikkeling besturingsmodel 
De organisatie werkt aan een doorontwikkeling van het besturingsmodel. De leidende principes in dit 
model zijn: 

 Expertise en reflectieve/onderzoekende praktijk zijn bepalend voor de kwaliteit.  

 Autonomie is gericht op het realiseren van een leven vol betekenis voor cliënten. 

 Rekenschap is noodzakelijk voor vertrouwen, leren en ontwikkelen. 

 Kaders bieden ruimte voor autonomie, zodat we kunnen handelen vanuit het belang van cliënt  
 en de organisatie. 

 Samen komen we verder dan alleen. 
 
Aveleijn bouwt ontwikkelingsgericht verder aan de cultuur van de organisatie en wil met de 
ontwikkeling en verdieping van het besturingsmodel aansluiten op de externe dynamiek die een meer 
slagvaardige en wendbare houding vraagt. 
 
Aveleijn heeft recent naast de twee besluitvormende lagen een overleg- en afstemmingsstructuur 
geïntroduceerd die bestaat uit vijf regionale basistafels voor het primair proces en 1 voor de 
ondersteunende diensten. Daarnaast bestaan er thema- en doelgroeptafels. Eén van de thematafels is 
“HRM: werken en leren”. Deze tafel vormt de verbindende schakel met het primair proces. 
 
 
Werkgeverschap dat deugt 
Aveleijn heeft de ambitie om één van de topwerkgevers in de regio te zijn. Een fijne en veilige plek 
voor medewerkers om zich te kunnen ontwikkelen. Een plek waar zij zich gesteund voelen in hun werk 
en uitgedaagd worden hun talenten te gebruiken. Een plek waar samengewerkt wordt met partners 
en er een verantwoordelijkheidsgevoel is voor het bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling. 
 
Belangrijke speerpunten zijn de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en aantrekkelijk werkgeverschap. 
Het vinden van competente medewerkers en hen in een duurzame en stabiele relatie aan Aveleijn 
binden heeft in de komende jaren de volle aandacht. In 2017/2018 ontving Aveleijn de Beste 
Werkgever Award.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
 
2. PROFIEL 
 
De HR Manager geeft leiding aan het HR team bestaande uit 5 HR adviseurs, 2 opleidingsadviseurs, de 
personeel- en leerwijzer administratie, de verzuim re-integratie adviseurs, de adviseur Arbo/veiligheid, 
de ambtelijk secretaris OR, 2 project adviseurs en trainers van het onderdeel leerwijzer (totaal circa 25 
personen).  
 
De HR manager maakt deel uit van de thematafel HRM: werken en leren. De HR manager heeft een rol 
in de verdere ontwikkeling van het besturingsmodel en een adviserende rol aan de Raad van Bestuur.   
 

 De HR afdeling is goed georganiseerd. De afdeling kan nog groeien in adviesvaardigheden en de nieuwe 
manager zal richtinggevend zijn om medewerkers naar de volgende stap te brengen.  

 Het binden en boeien van competente medewerkers met name voor de complexere doelgroepen 
vraagt in de huidige arbeidsmarkt om voortdurende aandacht. De ontwikkeling van duurzame, stabiele 
teams rondom de cliënt is daarbij een belangrijke doelstelling.  Professionalisering in een context van 
toenemende externe eisen en technologische mogelijkheden is een belangrijke opgave. Aveleijn is een 
organisatie waar flink geïnvesteerd wordt in ontwikkeling van medewerkers waarbij gezocht wordt 
naar een goede balans tussen werken en leren. De komende periode zal ook aandacht nodig zijn voor 
passende inhoudelijke beleidsvoorstellen op dit gebied. Het ziekteverzuimcijfer stijgt licht, maar ligt 
onder het niveau van de benchmark in de sector. 
 
Aveleijn heeft onlangs een nieuw roosterprogramma (Inplanning) en digitaal personeels- 
informatiesysteem (AFAS) geïmplementeerd. De komende periode vragen het  Implementatieproces 
en de doorontwikkeling van deze systemen nog aandacht. 

 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Adviseert proactief de Raad van Bestuur en het management ten aanzien van HR beleid.  

 Ontwikkelt en implementeert HR beleid. 

 Is ondersteunend en faciliterend voor het primaire proces. 

 Geeft leiding aan de HRM afdeling en geeft verder vorm aan het professionaliseren van de 
HRM afdeling. 

 Schenkt aandacht aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en is 
verantwoordelijk voor de totstandkoming van opleidingsprogramma’s.  

 Is ondersteunend bij ontwerp en uitvoering van MD trajecten.  

 Draagt zorg voor een prettig werkklimaat. 

 Streeft een optimale communicatiestructuur na, zowel binnen de afdeling HRM als ook tussen 
de afdeling HRM en overige organisatieonderdelen.  

 Speelt in op de veranderende arbeidsmarkt en draagt zorg voor een positief employerbrand 
van Aveleijn.  

 Volgt de ontwikkelingen in de markt en houdt kennis op het gebied van wet- en regelgeving 
en HR actueel.   

 
 



   

 

 

 
 

 Vertegenwoordigt Aveleijn op constructieve wijze op HRM gebied, zowel intern als extern met 
de diverse stakeholders.  

 Ondersteunt en adviseert de RvB bij de medezeggenschap medewerkers (OR). 

 
 
4.  FUNCTIE EISEN  

 

 Academisch werk- en denkniveau. 

 Ruime ervaring met het opzetten van personeelsbeleid, bij voorkeur verkregen in complexe, 
veranderde organisaties. Weet HRM-strategie in samenhang met de organisatiestrategie vorm 
te geven.  

 Heeft kennis van en ervaring met het werken met een OR en vakbonden. 

 Kennis van AFAS is een pré. 

 HR generalist met actuele kennis op het gebied van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 
werving- en selectietechnieken alsmede corporate communicatie. 

 Heeft een culturele fit met de organisatie, passend bij het besturingsmodel. 

 Heeft ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen, alsmede met projectmatig 
werken. 

 Acteert met gemak binnen een complexe omgeving met professionals, werkt samen, verdiept 
zich in processen en is gesprekspartner voor diverse disciplines.  

 Heeft aantoonbare coachende managementkwaliteiten en leidinggevende ervaring.  

 Weet op overtuigende wijze medewerkers aangehaakt te houden en mee te nemen in de 
verdere ontwikkeling van de organisatie.   

 Woonachtig in de regio of de bereidheid te verhuizen.   
 
 
5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Energiek, inspirerend en verbindend. 

 Coachend leidinggevende en toont daarin leiderschap. 

 Enthousiast, vasthoudend, geduldig en organisatiesensitief. 

 Overtuigend, besluitvaardig en proces- en resultaatgericht. 

 Legt snel de verbinding tussen mensen en organisatieonderdelen en ziet de samenhang in 
complexe vraagstukken/situaties. 

 Visie op het HR vakgebied en kennis van de actuele wet- en regelgeving. 

 Weet visie te vertalen, krijgt mensen daarin mee en creëert draagvlak.  

 Strategisch en creatieve denker, positief ingesteld (glas half vol). 

 Betrokken, service- en oplossingsgericht. 

 Heeft een natuurlijk overwicht, is toegankelijk, open, prettig in de omgang en schakelt 
gemakkelijk tussen verschillende niveaus.  

 Positief kritisch en gevoel voor humor. 
 
 
 



   

 

 

 
 
 
6. AVELEIJN BIEDT 
 
Salaris   : FWG 75 conform de cao Gehandicaptenzorg (€ 5.034,-- - € 7.741,--) 
Arbeidsduur  : 36 uur gemiddeld per week, op basis van 4 of 5 dagen. 
 
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vaste eindejaarsuitkering, een 
collectieve pensioenregeling, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. 
Er wordt een jaarcontract aangeboden en bij gebleken geschiktheid wordt de arbeidsovereenkomst 
verlengd voor onbepaalde tijd.  
 
Een uitdagende functie bij een prachtige organisatie waar gelegenheid is voor eigen inbreng en 
persoonlijke ontwikkeling. Een gemotiveerd en enthousiast HR Team die bijdraagt aan de missie van 
de organisatie “een leven vol betekenis voor iedereen”. 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Greetje Jakobs, senior consultant 
06-5022 1272 
Greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl 

 


