
 

 

Profiel 'directeur-bestuurder' bij raedelijn in Utrecht 
 

 

Het zorgveld is een veld in ontwikkeling en dit brengt voor raedelijn verschillende 

toekomstige uitdagingen met zich mee. Steeds vaker verenigt de eerstelijnszorg zich in 

regionale verbanden. Hierdoor worden deze samenwerkingsverbanden groter en 

professioneler en dat vraagt van raedelijn een andere benadering van en positionering in de 

keten. Daarnaast is er een toename van vraagstukken die niet door een partij alleen opgelost 

kan worden. Samenwerking met andere disciplines, organisaties en domeinen is een 

antwoord. De komende jaren koerst raedelijn af op intensieve samenwerking met partijen in 

het veld om tot vernieuwingen en duurzame oplossingen te komen, waarbij de gezondheid 

van de inwoner voorop staat. Raedelijn wil de maatschappelijke beweging naar (meer) 

persoonsgerichte zorg versnellen, waarbij de veranderende rol van professionals aandacht 

krijgt. De uitdaging voor raedelijn is om haar toegevoegde waarde te behouden en door te 

ontwikkelen. 

 

Om relevant te blijven in de toekomst en te kunnen inspelen op de uitdagingen in de 

zorgsector is het van belang dat ook raedelijn zelf blijft leren. Het is de uitdaging voor de 

organisatie om continu oog te hebben voor de gezamenlijke doelen. Passend bij de 

uitdagingen werkt raedelijn vanuit twee teams van professionals. Het is van belang de 

samenhang, met oog voor de eigenheid, tussen de teams meer te gaan borgen. Dit maakt 

raedelijn een toekomstbestendige partij, juist door de bundeling van kennis en kwaliteit. 

Vanuit deze verbinding dient ook de ondersteunende staf ingericht te worden naar het 

gezamenlijke doel. Door duidelijke afspraken, processen en een constructieve wijze van 

onderlinge samenwerking. Transparantie en reflectie zijn sleutelwoorden; professionals van 

raedelijn zitten vaak, vanuit verschillende invalshoeken, bij dezelfde partners/ 

organisaties aan tafel. Dit vraagt om een meer dan heldere afstemming en reflectie op 

gemaakte afspraken. 

 

Organisatie 

De naam raedelijn is afgeleid van 'Raadgevers eerste lijn', raedelijn is onderdeel van het 

ROS-netwerk. Dit is het landelijk dekkend netwerk van 15 Regionale Ondersteunings-

structuren (ROS'en). De maatschappelijke opdracht van alle ROS’en is om in de eigen regio 

de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren samen met professionals en waar 

mogelijk ook met de inwoners. Om die zorg voor de inwoner(s) te verbeteren, is het van 

belang dat men niet alleen beter samenwerkt binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. 

Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het 

bedrijfsleven. Raedelijn ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om 

eerstelijnsoverstijgend oog te hebben voor de samenwerking binnen de regionale 

zorgketens/zorgnetwerken. Raedelijn is aangesloten bij InEen, de brancheorganisatie voor de 

eerste lijn. 

 

Functieprofiel directeur-bestuurder 
 

Taak 

Als boegbeeld, verbinder, initiator en facilitator is de directeur-bestuurder eindverantwoor-

delijk voor de strategie en resultaten van raedelijn en de ontwikkeling van haar mede-

werkers. De directeur-bestuurder realiseert op inspirerende en stimulerende wijze de 

(beoogde) doelstellingen. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij/zij op basis 



 

 

 

 

 

 

 

2 

van inzicht en conceptueel vermogen in staat is, vanuit de context, diverse scenario's voor de 

toekomst te schetsen en medewerkers hierin mee te nemen. Samenvattend is de opdracht 

voor de directeur-bestuurder om de visie op toegevoegde waarde te ontwikkelen, raedelijn 

landelijk en regionaal op de kaart te houden en de interne organisatie door te ontwikkelen. 

De raad van toezicht zoekt een directeur-bestuurder die ernaar uitziet om deze opdracht 

samen met de medewerkers te realiseren. 

 

Profiel 'ideale kandidaat' 
 

Opleiding en ervaring  

Kandidaten hebben relevante (eindverantwoordelijke) ervaring opgedaan bijvoorbeeld bij een 

zorgorganisatie, beleidsorgaan of adviesbureau en bij voorkeur bij een combinatie van 

eerdergenoemde. Kennis van en ervaring met het zorgveld en bedrijfsvoering binnen een 

organisatie is een pre. Raedelijn zoekt kandidaten die vanuit vakinhoudelijke kennis zich, 

herkend en erkend, hebben verbreed naar een multidisciplinaire bestuurlijke interesse en 

achtergrond. 

 

Eigenschappen  

Raedelijn is op zoek naar een daadkrachtig, authentiek leider die vanuit verbinding de 

organisatie een verdere transitie naar een klantgerichte organisatie met een professionele 

cultuur laat maken. Dit vanuit een krachtige visie op en een kloppend hart voor de zorg. 

 

De directeur-bestuurder die raedelijn zoekt:  

• is het boegbeeld van de organisatie, zowel intern als extern; 

• is innovatief en creatief en heeft gevoel voor het voortdurend veranderende 

(zorg)landschap waarin de organisatie zich beweegt en visie op de noodzakelijke 

herinrichting in de zorg en ontwikkelingen rond het nieuwe organiseren, samenwerken en 

netwerken; 

• is besluitvaardig en resultaatgericht; in staat anderen aan te spreken en zelf 

aanspreekbaar op de eigen verantwoordelijkheden; 

• is een strategische denker, beschikt over sterke conceptuele vaardigheden, is organisatie- 

en omgevingssensitief, is gericht op samenwerken, zowel binnen raedelijn als het externe 

netwerk; natuurlijke gesprekspartner voor klanten; 

• beschikt over integrale bestuurlijke (daad)kracht en ondernemerschap; in staat om 

keuzes te maken en van keuze naar implementatie te brengen; i 

• is als persoon ondernemend, enthousiasmerend en betrokken;i 

• is bestuurlijk sensitief, heeft ervaring in de omgang met belangrijke stakeholders en 

kent het bestuurlijke spel; 

• geeft medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid en kan op inspirerende manier 

professionals aansturen;   

• heeft plezier in het verbinden van partijen in het complexe en diverse werkterrein en kan 

raedelijn hierin goed positioneren/profileren. 

 

Contact 

Raedelijn laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Lisanne Soffner of Gerald Knol (telefoon 020 - 6470201). 

Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun cv en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te 

richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl. Een strikt vertrouwelijke 

behandeling van reacties wordt gegarandeerd.  


