
   
 

 

 

 

 

 

 
 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 KwadrantGroep 

  regiomanager Verzorgingshuizen 
 Stevige netwerker in de zorg 

 
 
Standplaats:  Leeuwarden  
 

 
1. KWADRANTGROEP 
 
De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Oprechte aandacht en deskundige zorg 
zijn de basis van haar denken en doen. De KwadrantGroep biedt een totaalpakket aan ouderenzorg, 
zoveel mogelijk in de eigen omgeving en in samenwerking met lokale organisaties. Dat is voor de 
organisatie de kracht van verbinding.  
 
De KwadrantGroep bestaat uit sterke merken; de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, 
KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en servicepakket pluZ. Deze zijn er voor mensen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Dit doen ze door een totaalpakket aan zorg te bieden, onderverdeeld in 
de domeinen: Ondersteuning thuis, Zorg thuis, Wonen met zorg en Tijdelijk bij ons.  
 
Bij KwadrantGroep werken 6.100 medewerkers (2.800 fte) en meer dan 1.000 vrijwilligers. 
De medewerkers zijn het kloppend hart van de organisatie. Er wordt veel geïnvesteerd in hun groei en 
ontwikkeling zodat zij met veel plezier de beste zorg kunnen bieden. 
 
Regio  
In de regio Leeuwarden biedt KwadrantGroep onder het label Palet een integraal zorgconcept, waarbij 
het uitgangspunt is dat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in de eigen omgeving worden 
verzorgd en behandeld. De aansturing van de portefeuilles binnen het werkgebied is over drie 
regiomanagers verdeeld. De regio Leeuwarden is verdeeld in drie portefeuilles, namelijk: 

- Verpleeghuislocaties en specialistische zorg: Bilgaard, Camminghaburen, De Hofwijck, 
Ienhoarnstate, Parkhoven, Petterhústerstate, Swettehiem en OOrizon  

- Extramurale zorg en Hospice Marcelis Goverts Gasthuis 
- Woonzorglocaties (verzorgingshuizen): Greunshiem, St. Jozef, Nij Statelân en Skilhiem 

 
Naar de website: https://www.kwadrantgroep.nl/ 
 
  

https://www.kwadrantgroep.nl/


   
 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
Als regiomanager rapporteer je aan de raad van bestuur en geef je direct leiding aan vier managers 
met elk de verantwoordelijkheid voor een aparte locatie.  
 
Je bent onderdeel van het managementteam, bestaande uit de raad van bestuur, zes regiomanagers 
en managers Staf en Ondersteuning.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Op strategisch en tactisch niveau geef je invulling aan de missie en visie van de KwadrantGroep. Je 
bent resultaatverantwoordelijk voor de integrale zorgverlening van de verzorgingshuizen. Vanuit de 
rol van regiomanager stimuleer je de ontwikkeling waarbij de zorgprofessionals steeds meer 
verantwoordelijkheid dragen en op basis van professionele afwegingen zelfstandige keuzes maken. Je 
hebt een sterke visie op zorg richting de toekomst in combinatie met de spelende 
arbeidsmarktproblematiek. Je durft hierbij anders te kijken en out-of-the-box te denken.  
 
Je geeft sturing en richting aan een uniformere bedrijfsvoering, daarbij rekening houdend met de 
verschillende behoeften en vraagstukken van de verschillende locaties. Daarbij creëer je een plezierig 
werkklimaat met oog voor zowel de cliënt als medewerkers. Dit allen in samenwerking met het 
regiomanagementteam. Je hebt een nauwe samenwerking met de regiomanager Verpleeghuizen.  
 
Als regiomanager ben jij het boegbeeld van KwadrantGroep in jouw regio en gesprekspartner voor 
regionale cliëntenraden. Als regiomanager draag je zorg voor de kwaliteit van de intramurale zorg en 
lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het Kwadrantgroep-brede organisatiebeleid, specifiek 
binnen één van de vier klantdomeinen. Tevens draag je beleidsmatig bij aan de zorgontwikkeling 
binnen de gehele KwadrantGroep.  
 
Je hebt een stevige persoonlijkheid met een goede dosis humor. Je handelt vanuit vertrouwen, met 
oog voor de relatie en stuurt op het doel. Je houdt het overzicht en verbindt, zowel binnen de eigen 
regio als tussen de regio en het MT van de KwadrantGroep.  
 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Invulling geven aan de missie en visie van de KwadrantGroep  

 Verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering: meerjarenplannen opstellen, 
werkprocessen optimaliseren en verandering implementeren; 

 Nieuwe ontwikkelingen signaleren en benutten; 

 Actief bijdragen aan vernieuwing en behoud van personeel in de zorg; 

 Collega’s stimuleren, motiveren en faciliteren om hun werk goed uit te kunnen voeren; 

 Samenwerken en contact onderhouden, zowel in- als extern. 

 



   
 

 

 

 

 

 

4. PROFIEL 

 Wo werk- en denkniveau en leidinggevende ervaring in een complexe organisatie 

 Stevige, energieke, oplossingsgerichte persoonlijkheid met visie, overtuigingskracht en goed en 
snel kunnen schakelen tussen de verschillende niveaus; 

 Ervaring met het uitvoering geven aan veranderprocessen; 

 Kennis van organisatie, financiering en processen binnen zorgorganisaties; 

 Ervaring met het onderhouden van contacten met relevante stakeholders intern en extern. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Innovatief 

 Communicatief sterk 

 Verbindend  

 Empathisch 

 Motiverend  
 Samenwerkend  
 Humor 

 
 
6. KWADRANTGROEP BIEDT U 
 
KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de ouderenzorg, waar professionals alle ruimte krijgen 
zichzelf te ontplooien. Werkplezier is een belangrijke kernwaarde. Het betreft een fulltime functie.  
 
Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten volgen de 
procedure van BeljonWesterterp. 
 
 
 
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Iris Hopmans 
06 2789 8844 
Iris.hopmans@beljonwesterterp.nl 


