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1. DIALYSE CENTRUM GRONINGEN 
 
Dialyse Centrum Groningen (DCG) is een zelfstandig, professioneel en innovatief dialysecentrum met 
vier locaties in Noord Nederland. DCG richt zich met volledige aandacht op de behandeling en 
ondersteuning van patiënten met nierfalen, vanuit de drijfveer dat de kwaliteit van leven optimaal 
hoort te zijn. Patiënten moeten hun eigen leven kunnen blijven leiden. Om dat te kunnen 
ondersteunen biedt DCG alle dialysebehandelingen, thuis en in het centrum.  
 
DCG heeft ongeveer 155 medewerkers. De meeste medewerkers zijn dialyseverpleegkundige. Zij 
hebben na hun opleiding verpleegkunde een aanvullende opleiding genoten. Daarnaast werken bij 
DCG artsen, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, diëtisten, dialyse- en 
voedingsassistenten. Het managementteam en de stafafdelingen ondersteunen de zorg. 
 
Alle locaties bevinden zich in de buurt van ziekenhuizen. In Groningen werkt DCG intensief samen 
met het UMCG. Verder werkt DCG samen met het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant 
Zorggroep, locatie Refaja in Stadskanaal, en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar ze ook 
patiënten van het Martini Ziekenhuis dialyseren. Deze samenwerking is voor de patiënten van 
waarde, omdat ze vaak ook in behandeling zijn op de afdeling nefrologie in het ziekenhuis en ook 
transplantaties in het ziekenhuis worden uitgevoerd (in het UMCG). 
 
DCG is een organisatie met oog voor haar medewerkers, waar het binden en boeien van haar 
personeel al jaren een speerpunt is. Er heerst een informele cultuur met korte lijnen. De functies 
worden breed ingevuld, waardoor iedere medewerker in staat wordt gesteld integraal bij te dragen 
aan het organisatiedoel. Professionaliteit en kwaliteit van zorg staan hoog in het vaandel en dit is 
terug te zien in grote betrokkenheid en klantgerichtheid aan het primaire proces: aansluiten op het 
leven van de patiënt met het leveren van de beste zorg. De waardering van medewerkers blijkt ook 
uit de nominatie voor werkgever van het jaar 2019/2020. 
 
Naar de website: https://www.dcg.nl/ 
 

 
Plaats in de organisatie 

Als Teamleider Ondersteuning maak je deel uit van de afdeling bedrijfsvoering binnen DCG. Je 
rapporteert aan het Hoofd Bedrijfsvoering/ controller en je geeft rechtstreeks leiding aan de 
technische dienst, logistiek & magazijn en facilitair, in totaal 7 medewerkers .  



   

 

 

 

 

 

 

 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als Teamleider Ondersteuning stuur je een aantal cruciale ondersteunende diensten aan binnen de  
organisatie, namelijk de technische dienst, logistiek & magazijn en facilitair. Deze diensten zijn van  
groot belang om te zorgen dat het primaire proces, de beste zorg leveren aan de patiënten,  
kwalitatief goed verloopt. Met jouw team ben je dan ook een belangrijke schakel in het geheel. Jullie  
zijn verantwoordelijk voor juiste en tijdige inkoop op tactisch en operationeel niveau en goed  
voorraad beheer. De juiste middelen moeten op het juiste moment op de juiste locatie beschikbaar  
zijn. Je beheert de contracten met externe partijen en je treedt intern op als adviseur als het gaat om  
het inkopen van (nieuwe) producten en het afsluiten van contracten hierop. Je bent de rechterhand  
van het Hoofd Bedrijfsvoering en ondersteunt in strategische inkoop, dit kan bijvoorbeeld ook  
betrekking hebben op de aanschaf van nieuwe medische apparatuur.  DCG beschikt over een eigen  
technische dienst die verantwoordelijk is voor het functioneren van de dialyse apparatuur. Daarnaast  
heb je een coördinerende rol in de facilitaire werkzaamheden binnen de organisatie, zoals periodieke  
controle op de schoonmaak van de gebouwen door derden, contacten met de wasserij, maar ook  
zorg je voor een goede invulling van de service desk. Je coördineert het gebouwbeheer van gehuurde 
locaties, je bent de contactpersoon voor gebouwbeheerders en facilitair beheerders van de  
verschillende ziekenhuizen. Onderdeel hiervan is overleg op het gebied van bouwkundig onderhoud,  
dat bijvoorbeeld op de planning staat voor de locatie in Groningen. Dit is een project waar je als  
teamleider de komende periode een grote rol in speelt. Tevens ben je onderdeel van (ICT) 
 projecten, in gevallen in een coördinerende rol.  
Je bent gezamenlijk met je team verantwoordelijk voor juiste uitvoer van alle werkzaamheden, in een  
coördinerende, maar ook mede uitvoerende taak. Je bent een echte manusje van alles en vindt het  
leuk om zowel met overstijgende, coördinerende taken en beleids(voorbereidende) taken bezig te  
zijn, als ook in te springen in de uitvoer waar het werk dit vraagt.  
Je werkt nauw samen met de teamleiders zorg en het Hoofd zorg.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Leidinggeven aan technische dienst, logistiek & magazijn en facilitair. 

 Verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige dienstverlening van je afdeling binnen de 

gehele organisatie. 

 Verantwoordelijk voor optimalisatie ondersteunende processen en werkinstructies.   

 Coördineren van projecten. 

 Verantwoordelijk voor inkoop op tactisch/operationeel niveau. 

 Verantwoordelijk voor coördinatie van facilitaire werkzaamheden, schoonmaak en 

gebouwenbeheer. 

 Aanspreekpunt voor in- en externe contacten en afhandelen klachten.  
 
 



   

 

 

 

 

 

 

4. PROFIEL 
 

 Hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur met opleiding in facilitaire richting. 

 Bij voorkeur kennis van en ervaring in een zorgorganisatie. 

 Kennis van en ervaring met inkoop en projectmanagement. 

 Kennis van automatiseringspakketten, affiniteit met ICT. 

 Leidinggevende ervaring in aansturing van operationeel ondersteunende diensten.  
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Samenwerken 

 Nieuwsgierig 

 Klantgericht  

 Resultaatgericht  

 Kwaliteits-en kostenbewust 

 Onderhandelingsvaardigheden  

 Hands on  

 Leiderschap 

 Humor  

 

 
6. DIALYSE CENTRUM GRONINGEN BIEDT JOU 
 
Een mooie veelzijdige functie, met een brede insteek, waardoor je op veel fronten de  
organisatie ondersteunt om het primaire proces effectief en efficiënt te laten verlopen. Het betreft  
een functie voor 32 uur per week . Deze functie wordt ingeschaald volgens FWG 55 CAO- 
Ziekenhuizen, definitieve inschaling aan de hand van kennis en ervaring. Uitstekende secundaire  
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Ziekenhuizen met o.a. een pensioenvoorziening van PFZW,  
collectieve ziektekostenverzekeringen en een aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 
DCG is een organisatie met oog voor haar medewerkers, waar het binden en boeien van haar 
personeel al jaren een speerpunt is. Dit is terug te zien in het stimuleren van persoonlijke en 
professionele ontwikkeling en de faciliteiten die hiervoor ter beschikking worden gesteld. De 
medewerkers worden gestimuleerd persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen 
loopbaan en vitaliteit, gesteund door goed werkgeverschap vanuit DCG.  
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Nienke Rooda 
consultant 
06-2915 9797 
Nienke.rooda@beljonwesterterp.nl 
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