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 KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp BV 

 Directeur 
 
 Ondernemen in de zorg 

 
 
Standplaats:   Drachten   
 

 
1. KWADRANTGROEP HUISHOUDELIJKE HULP BV 
 
De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Oprechte aandacht en deskundige zorg 
zijn de basis van haar denken en doen. Met Ondersteuning Thuis,  Zorg Thuis, Wonen met Zorg en 
Tijdelijk bij Ons levert KwadrantGroep een totaal pakket aan zorg- en dienstverlening voor ouderen die 
zorg en ondersteuning nodig hebben.  
 
KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp BV (KGHH) is een onderdeel van de KwadrantGroep. Er werken 
bij dit onderdeel circa 1900 medewerkers (515 fte) en met een omzet van ruim  € 22 mio is zij één van 
de grootste aanbieders van Hulp bij het Huishouden in Fryslân. KGHH levert daarnaast individuele 
begeleiding. Binnen Hulp bij het Huishouden opereert ook de serviceorganisatie Mei Jo. Dit is een 
servicepakket met een groot aanbod aan diensten, activiteiten en producten op het gebied van wonen, 
gemak, gezondheid en ontspanning. De ambitie van KGHH is om ook particuliere arrangementen te 
ontwikkelen, als aanvulling op Wmo-gefinancierde activiteiten.  
 
KGHH functioneert in een erg dynamische marktomgeving. Financieel scherp aan de wind zeilen en 
organisatorische slagvaardigheid is belangrijk om goed te blijven opereren in deze turbulente markt. 
 
Naar de website: https://www.kwadrantgroep.nl/diensten/huishoudelijke-hulp 
 

 
Plaats in de organisatie 

 
De directeur KGHH geeft direct leiding aan de manager Backoffice, de manager Frontoffice, de business 
analist en de productmanager van Mei Jo.  
 
De directeur ontvangt hiërarchisch leiding van de Raad van Bestuur van Stichting KwadrantGroep en 
heeft handelingsvrijheid binnen een door de Raad van Bestuur verstrekt mandaat. 
 
 
  



   

 

 

2.  FUNCTIE 
 
Op strategisch en tactisch niveau werk je mee aan een goede invulling aan de missie en visie van 
KwadrantGroep. Je levert een bijdrage aan de strategie van de organisatie KwadrantGroep, onder 
meer vanuit de rol van coördinator in het klantdomein Ondersteuning Thuis. Ook draag je bij aan de 
samenhang en samenwerking met andere domeinen en regio’s. 
 
Je bent resultaatverantwoordelijk voor de dienstverlening van KGHH. Je bent goed op de hoogte van 
de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen binnen het zorglandschap en in het bijzonder de Wmo 
en betrekt deze bij jaarplannen voor het klantdomein en KGHH. Je bent verantwoordelijk voor het 
relatiebeheer naar gemeenten toe. 
 
De directeur is de verbindende schakel met KwadrantGroep, zowel in de doorontwikkeling van 
ondersteuning thuis met onder meer het klantdomein Zorg Thuis, als in het verder professionaliseren 
van de samenwerking met de concerndiensten.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Resultaatverantwoordelijk voor de dienstverlening van KGHH; 

 Intern en extern boegbeeld van KGHH; 

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

 Doorontwikkelen van KGHH  naar een breed Wmo-bedrijf; 

 Je geeft actief vorm aan goede dienstverlening en een plezierig werkklimaat en hebt oog voor de 
cliënt en de medewerkers; 

 Bijdragen aan aanbestedingen in het Wmo-domein; 

 Verbindende schakel tussen Kwadrantgroep breed en KGHH; 

 Samenwerken en contact onderhouden.  

 
 
4. PROFIEL 
 

 Wo werk- en denkniveau en leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een directiefunctie; 

 Op strategisch en tactisch niveau invulling geven aan de missie en visie van KwadrantGroep; 

 Relevante ervaring met veranderprocessen; 

 Handelen vanuit vertrouwen met oog voor de relatie cliënt-hulpverlener; 

 Affiniteit met ICT en Finance is een pre; 

 Ervaring met aanbestedingen en de processen binnen de Wmo is een pre. 
 
 
  



   

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Resultaatgericht 

 Ondernemend 

 Verbindend 

 Communicatief sterk 

 Samenwerker 

 Overtuigingskracht 

 Innovatief 

 

 
6. KWADRANTGROEP BIEDT U 
 
Een uitdagende, resultaatverantwoordelijke functie, in een omgeving die ertoe doet en waarin je echt 
verschil kunt maken, voor medewerkers en cliënten. De cao VVT is van toepassing. 
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Iris Hopmans  
06 2789 8844 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


