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Voor De Vijverhof is de Veghte op zoek naar een Beleidsadviseur. 

 

Ben jij die energieke, veelzijdige professional die blij wordt van een vrije, maar 

cruciale rol, zowel binnen als buiten de organisatie? Heb je een scherp oog voor de 

ontwikkelingen in de zorgbranche? En zie je altijd nieuwe kansen, die je weet te 

vertalen naar realistische projectvoorstellen en resultaten? Lees dan vooral verder! 

 

 Over De Vijverhof 

 
In deze alinea stelt De Vijverhof zich nader aan je voor. 

 

Als vernieuwende ouderenzorgorganisatie in Capelle aan den IJssel bieden we 

huisvesting, verpleeghuiszorg, thuiszorg en ruimte voor ontmoeting en 

welzijnsactiviteiten. Hiervoor beschikken we over een modern woonzorgcentrum voor 

zo’n 140 cliënten – met dementie of een lichamelijke beperking – en 450 naastgelegen 

seniorenappartementen. De helft van deze appartementen bestaat uit sociale 

huurwoningen. De andere helft valt binnen de vrije sector.  

 

Voor een deel van de huurders bieden we zorg en ondersteuning op maat. Hierbij 

staan kwaliteit, gastvrijheid, laagdrempeligheid en gezelligheid voorop. Net als respect 

voor de identiteit en wensen van elke bewoner: zij behouden waar mogelijk zelf de 

regie over hun leven. 

 

De Vijverhof is een lerende organisatie die zich bij voortduring verder wil ontwikkelen 

en professionaliseren. Van zorg naar ondersteuning bij het leven, waarin het draait om 

zelf- en samenredzaamheid, als weg waarlangs dit gerealiseerd kan worden.  

 

 

 De functie 
 

Jouw focus: interne en externe vraagstukken én actuele ontwikkelingen rondom 

wijzigende regelgeving, technologie, proces- of productinnovatie. De consequenties 

hiervan voor De Vijverhof breng je helder in kaart. Inclusief strategische en tactische 

beleidsvoorstellen – voor onder meer welzijn, zorg en wonen – die je vervolgens via 

projecten in de organisatie brengt. Zo zorg je niet alleen voor de visie- en 

ideevorming, maar ook voor de uitwerking en resultaten. 

 

Het managen van projecten en programma’s kunnen met een gerust hart aan jou 

worden overgelaten. Van zorg en logistiek tot bedrijfsvoering en vastgoed: jij houdt 

alle ballen in de lucht. En willen de teamleiders iets doen met innovatie en 

zorgvernieuwing? Dan spits jij meteen je oren.   

 

De Beleidsadviseur heeft een vrije rol in de organisatie, neemt deel aan het MT-

overleg en maakt deel uit van de ondersteunende staf. Je ontvangt directe leiding van 

de bestuurder en adviseert het voltallige MT. 

 

Als Beleidsadviseur; 

 

• Signaleer je actuele ontwikkelingen op het gebied van wijzigende regelgeving, 

technologie, proces- of productinnovatie en beoordeel je deze op consequenties 

voor de organisatie;  

• Vertaal je vanuit de visie van de organisatie relevante ontwikkelingen naar 

beleidsvoorstellen voor welzijn, zorg, wonen en andere domeinen; 

• Vertegenwoordig je mede de organisatie in innovatie- en kennisplatforms;  
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• Werk je samen met externe partijen, zoals ketenpartners, brancheorganisaties, 

gemeenten/provincies en kennisinstituten om kennis uit te wisselen op het 

gebied van zorgvernieuwing;  

• Signaleer je ontwikkelingen op het gebied van veranderende behoeften bij 

(potentiële) klantengroepen;  

• Monitor je voor en namens het management voortdurend de uitkomsten van 

klanttevredenheidsonderzoeken;  

• Vertaal je kansen, inventariseer je probleemgebieden en verricht je (beleids-) 

onderzoek;  

• Leid je projecten volgens een vastgestelde structuur en planning;  

• Ben je aanspreekpunt voor de teamleiders op het gebied van innovatie en 

zorgvernieuwing; 

• Werk je nauw samen met de kwaliteitsverpleegkundigen en de coach innovatie 

en kwaliteit. 

 

 

 Dit breng jij mee: 
 

• Een HBO+ of academisch werk- en denkniveau. 

• Flink wat kennis van de zorgbranche (bij voorkeur ouderenzorg), relevant 

overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen. 

• Ervaring met de ontwikkeling en implementatie van beleid, adviestrajecten en 

projectmatig werken. 

• Een goed analytisch vermogen en innovatieve ideeën. 

• Initiatief en een ‘can do’ mentaliteit. 

• Resultaatgerichtheid en flexibiliteit. 

• Een soepele manier van communiceren op uiteenlopende denkniveaus. 

 

 

 Dit krijg je van De Vijverhof: 
 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.  

• Een marktconform salaris, op basis van de cao VVT in FWG-65  

(€ 4.061 - € 6.117 per maand).  

• Flexibiliteit en de mogelijkheid om deels thuis te werken. 

• Een fraai pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Ruimte voor groei en ondernemerschap in een warme, professionele 

werkcultuur. 
 
 

 Procedure 

 

De procedure wordt begeleid door Bert Blankestijn. Kandidaten kunnen solliciteren 

door hun CV en begeleidende motivatie te verzenden via onze website 

(https://vacature.deveghte.nl/). Op basis van CV en begeleidende motivatie zal een 

selectie worden gemaakt van de kandidaten, die wij voor een nadere kennismaking bij 

ons op kantoor uitnodigen. 

 

Volgend op deze gesprekken wordt de keuze gemaakt welke kandidaten op CV worden 

voorgedragen aan de opdrachtgever. Vanuit deze voordracht zal in overleg met de 

opdrachtgever een selectie worden gemaakt van kandidaten die zullen worden 

uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure bij de opdrachtgever.  

https://vacature.deveghte.nl/
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Tot slot winnen wij gaarne bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in.  

 

De uiteindelijke afronding van de procedure ligt in handen van De Vijverhof en bestaat 

uit het overeenkomen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het 

opstellen van de arbeidsovereenkomst. Er wordt gestreefd naar een zo spoedig 

mogelijke indiensttreding. 

 

Voor verdere vragen nodigen wij je van harte uit ons te bellen of e-mailen.  

 

Bert Blankestijn      

M: 06 – 14 70 73 35      

E: blankestijn@deveghte.nl     

 

 

 

Utrechtsestraatweg 151 

3911 TS  Rhenen 

T: 085 – 200 6339 

W: deveghte.nl 

mailto:blankestijn@deveghte.nl
http://www.deveghte.nl/

