
Zorgring 
 
Stichting Zorgring is een uniek Noord Hollands samenwerkingsverband  van en voor zorgorganisaties 
en haar professionals op het terrein van ICT in het algemeen en veilige informatie-uitwisseling in het 
bijzonder. Zij heeft de ambitie en potentie om uit te groeien tot hét kenniscentrum voor ICT 
aangelegenheden voor de zorg in de regio. Vestigingsplaats van Zorgring is Heiloo. 

Zorgring draagt zorg voor beveiligde verbindingen, glasvezelnetwerken en professioneel 
netwerkbeheer. Zij verricht systeembeheer, levert hosting en is als faciliterende organisatie een 
belangrijke partner/regievoerder bij  projecten en innovaties.  

Het netwerk van Zorgring is gekoppeld aan andere zorgnetwerken, zodat zorgverleners via het 
netwerk van Zorgring digitaal kunnen communiceren met zorgverleners die gebruik maken van  
andere netwerken  zoals o.a. Stichting Gerrit, Sigra Amsterdam, E-zorg, Rijnmondnet en E-health.  
 
Zorgring is gedreven en intrinsiek zeer gemotiveerd om haar klanten (zorginstellingen en 
professionals) een hoog niveau van dienstverlening te verstrekken.  
 
Het bestuur van Stichting Zorgring komt graag in contact met kandidaten voor de functie van  

 
 

DIRECTEUR (0.8 fte) per 1 februari 2020 

 
Je functie  
  
Als  ondernemende directeur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Zorgring, de 
realisatie van haar doelstellingen en voor het genereren van innovatieve business en diensten. 
Daarnaast geef je sturing aan de implementatie van deze innovaties. Je bewaakt het beschikbare 
budget per uit te voeren opdracht en je bent verantwoordelijk voor de totale personele en financiële 
bedrijfsvoering. Je legt verantwoording af aan het bestuur.   
 
Wat we van je verwachten  

 Je bent verantwoordelijk voor het permanent verkennen en bewerken van de markt en voor 
het relatiebeheer op het gebied van de diensten van Zorgring; 

 Je stelt een strategisch plan op alsmede een meerjarenbegroting. Je bent verantwoordelijk 
voor de uitwerking in tactische en operationele plannen en draagt zorg voor de realisatie 
ervan alsmede voor de financiële verantwoording; 

 Je vertaalt het strategisch beleidsplan van de organisatie in doelstellingen in de vorm van een 
jaarlijks activiteitenplan en draagt zorg voor realisatie. 

 Je geeft leiding aan het team van medewerkers, biedt ondersteuning op het gebied van 
intercollegiale samenwerking en individuele persoonlijke ontwikkeling; 

 Je draagt zorg voor adequate interne en externe communicatie  
 Je bent sensitief op het gebied van klanttevredenheid en mogelijke risico’s op verstoring 

ervan en acteert hier adequaat op. 
 Je ontwikkelt en geeft uitvoering aan het personeelsbeleid. Het gaat hierbij o.a. om: 

o Het bepalen van de  personeelsbehoefte en de personeelsformatie; 
o De selectie en aanstelling van medewerkers; 
o De introductie en instructie van nieuwe medewerkers; 
o De bevordering van goede arbeidsomstandigheden; 
o Het bevorderen van een uitnodigend en motiverend werkklimaat; 
o De planning en organisatie van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken  

 



 
Je opdracht voor het komende jaar 
 

 Richt Zorgring zodanig in dat haar corebusiness gewaarborgd wordt en blijft. 
 Ontwikkel plannen en scenario’s voor uitbreiding van haar portfolio  
 Zorg voor een niveau van bedrijfsvoering en servicelevel dat past bij de kernfunctie en 

mogelijke nieuwe diensten van Zorgring 
 Formuleer voorstellen voor een toekomstbestendige regieorganisatie. 

 
Wat wij van je vragen 
 

 Opleidings-/werk- en denkniveau HBO/WO 
 Je bent gericht op resultaat en op de verdere ontwikkeling van de onderneming 
 Je beschikt over ruime leidinggevende/bestuurlijke ervaring in organisaties in verandering 
 Je bent een bewezen vaardig onderhandelaar, ook met commerciële partijen. In verband 

hiermee beschik je over ‘state of the art’ kennis op het gebied van ICT in de zorg. 
 Je staat daarnaast bekend als een teamplayer in woord én daad met een aantoonbaar hoge 

mate van betrokkenheid  bij de medewerkers; 
 Je hebt ervaring met het ontwikkelen en aansturen van technische en commerciële teams 
 Je beschikt over brede kennis van (klanten in) de zorg in  Noord Holland. 
 Je hebt een sterke persoonlijkheid en beschikt over een groot netwerk 
 Je bent ambitieus, klantgericht, besluitvaardig en bent consistent in je wijze van handelen 
 Je weet goed hoe je draagvlak moet creëren, houdt ervan om anderen te motiveren en hebt 

overtuigingskracht; 
 Goede, duidelijke communicatie, zowel schriftelijk als verbaal in het Nederlands en in het 

Engels. 

Wat we bieden 

 Een uitdagende, ontwikkelingsgerichte functie 

 Een prettig werkklimaat 

 Flexibele werktijden met een gemiddelde van 32 uur per week.  

 Arbeidsvoorwaarden conform Arbeidsreglement van Zorgring met een maximum salaris van 
€ 7669,00 op basis van fulltime dienstverband. 

 Aanstelling voor een termijn van een jaar met mogelijkheid tot verlenging 

Inlichtingen 
 
Inlichtingen over deze functie kun je verkrijgen bij Tjeerd Brouwer, voorzitter Bestuur Stichting 
Zorgring  tel. 06-11916350 
 

Reageren 
 
Ben je geïnteresseerd, reageer dan vóór 26 november door een gemotiveerde brief samen met je CV 
te sturen aan het Bestuur van Stichting Zorgring t.a.v. Tjeerd Brouwer, voorzitter.  
Email: tjeerd.brouwer@noorderstreek.nl  
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