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Voorwoord 

 

Deze informatienotitie is geschreven voor geïnteresseerden in de vacante posities Teamregisseur 

in de regio Noord-Holland Noord (standplaats Alkmaar) en Teamregisseur in de regio 

Driehuis/Kennemerland (standplaats Driehuis) bij Stichting Lijn5.  

 

De notitie geeft inzicht in de organisatie, de doelstellingen, resultaatgebieden en het daaruit 

voortvloeiende functieprofiel. De laatste paragraaf geeft praktische informatie over de procedure. 

Op onze website www.terrasesarch.nl vind je de meest actuele informatie. Wij zijn graag bereid je 

daarnaast telefonisch te woord te staan. 

 

Dit document is tot stand gekomen na gesprekken met vertegenwoordigers van Stichting Lijn5. 

Daarnaast zijn interne en openbare documenten geraadpleegd. Zo is een goed beeld ontstaan van 

de strategie, cultuur en ontwikkelingen binnen Stichting Lijn5. 

 

Aanvullende informatie over de organisatie vind je op www.ln5.nl. 

 

Terra Management Search, 

 

Marc Boele, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant 

 

Bronnen: 

• www.ln5.nl 

• Functiebeschrijvingen 

• Interne en openbare documenten 

• Diverse interviews in de organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terrasesarch.nl/
http://www.ln5.nl/
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Stichting Lijn5, de organisatie 
 

Stichting Lijn5 maakt deel uit van Stichting De Opbouw in Utrecht. Dit is een landelijke organisatie 

voor hulpverlening aan jeugdigen, verstandelijk beperkten en ouderen.  

 

Stichting Lijn5 is in 2008 ontstaan uit een fusie van de instellingen Amstelduin in Noord-Holland, 

OPL en Meerwijck in Utrecht, en Nové en Woldyne in Gelderland. Elke instelling bracht haar eigen 

ervaring en expertise mee in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 

 

Stichting Lijn5 is anno 2018 een hooggespecialiseerde jeugdzorgorganisatie die vanuit meerdere 

locaties werkzaam is in drie provincies, respectievelijk Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. De 

organisatie heeft een jarenlange ervaring en expertise in de diagnostiek en de behandeling van 

complex probleemgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 23 jaar) met een licht 

verstandelijke beperking (LVB).  

 

De organisatie telt medio 2018 zo’n 500 professionals die gezamenlijk elk jaar ruim 1.100 kinderen, 

jongeren en hun ouders/verzorgers helpen om hun leven weer ‘op de rails’ te krijgen. 

Van deze cliënten krijgt 65% een behandeling thuis of dagbehandeling en 35% een behandeling 

met verblijf op een locatie van Stichting Lijn5. 

 

Missie en Visie 

Een en ander is treffend vertaald naar een heldere visie: “Stichting Lijn5 biedt oplossingen bij 

problemen rond opgroeien en opvoeden voor jongeren op weg naar zelfstandigheid. Met onze 

behandeling sluiten we altijd aan bij hun individuele hulpvraag. In onze visie wordt deze 

behandeling zo dichtbij mogelijk, zo licht mogelijk en zo kort mogelijk ingezet”. 

 

In de dienstverlening van Stichting Lijn5 wordt gestreefd naar integrale behandeling, snelle en 

passende zorg door middel van een grote diversiteit aan beschikbare behandelvormen en 

interventies. Hierdoor kan - indien nodig - snel geschakeld worden in zorgintensiteit en bovendien 

de hulp ingeschakeld worden van samenwerkende hulpverleners en domeinen om de 

zorgbehoefte af te stemmen op de specifieke situatie. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met 

de zorgvrager.  

 

Het sociale domein waarin Stichting Lijn5 opereert is continu aan verandering onderhevig.  

Financiële en ook principiële en inhoudelijke overwegingen vragen om oplossingsgerichte, 

kortdurende en lokaal georganiseerde steun.  

 

Werkveld 

Stichting Lijn5 biedt gespecialiseerde jeugdzorg aan en richt zich in haar dienstverlening op de 

inwoners van ruim 90 gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Lijn5 kent 

geen hoofdkantoor.  
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De centrale afdelingen (cliëntenadministratie, HR, facilitair, control, communicatie, contractbeheer 

en accountmanagement) en het MT werken vanuit de kantoorplekken op diverse locaties binnen 

Lijn5. 

  

De doelgroep zijn kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking 

(LVB) en vaak bijkomende problematiek die behandeling nodig hebben om hun vermogen om te 

gaan met de uitdagingen in hun leven te verhogen en hun eigen regie te vergroten. Daarbij richt 

Lijn5 zicht op de jongere en het systeem (de ouders/verzorgers). 

 

 

Ontwikkelingen  

Met de decentralisatie van de jeugdzorg is het speelveld van Stichting Lijn5 wezenlijk veranderd. 

Sinds 2015 zijn gemeenten de belangrijkste contractpartners. De organisatie staat als 

specialistische dienstverlener niet altijd in de eerste ring van aanbieders en is in veel gemeenten 

niet de grootste partij. Het borgen van relaties met gemeenten is hierdoor nog noodzakelijker om 

(h)erkend te worden. Het is de uitdaging om het productenportfolio van zorg- en dienstverlening 

maximaal voor het voetlicht te brengen.  

De transitie van de jeugdzorg geeft meer ruimte aan concurrentie en strategische samenwerking. 

Voor 2018 e.v. geldt daarbij een heroriëntatie van veel gemeenten op de jeugdzorginkoop. In de 

afgelopen jaren is hiermee - niet uitsluitend positieve - ervaring opgedaan. Stichting Lijn5 is in staat 

gebleken om in dit wederom veranderende speelveld substantiële krimp samen te laten gaan met 

stabiliteit in de kwaliteit van zorg. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van 

(administratieve/ondersteunende) processen om de werkzaamheden van teams en 

Teamregisseurs beter te ondersteunen.  

 

 

Toekomst 

Stichting Lijn5 heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke professionaliseringsslagen 

opgestart, gericht op meer ‘in-control zijn’, proactief en preventief opereren. Stichting Lijn5 wil deze 

stijgende lijn voortzetten en doorpakken in het verder professionaliseren van de organisatie. 

Stichting Lijn5 werkt zich langzaam maar zeker op als een vernieuwde en levenskrachtige, 

specialistische speler binnen de gespecialiseerde jeugdzorg. Dit betekent dat de organisatie zeker 

op de goede weg is en tegelijkertijd druk voelt van een taakstellende begroting voor het komende 

jaar. Vanuit Bedrijfsvoering worden heldere kaders geformuleerd om er zorg voor te dragen dat 

Stichting Lijn5 financieel structureel gezond is.    
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Stichting Lijn5 voorziet de komende jaren (grote) veranderingen ten aanzien van: 

• Wijziging van samenwerking met verschillende organisaties door het aanbrengen van 

focus in de dienstverlening;  

• Kwaliteit in uitvoering; denk hierbij aan de inrichting van een inhoudelijk expertisecentrum 

ten behoeve van Best Practices, aandacht voor het waarborgen van de veiligheid voor het 

personeel en cliënten, onderhoud aan gebouwen, investering in opleiding en aanscherping 

van de werkwijze. 

 

Organisatiestructuur 

Stichting Lijn5 is een werkmaatschappij van Stichting De Opbouw en staat onder leiding van een 

directeur, die begin 2018 is gestart. De directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur van 

Stichting De Opbouw. Onder de directeur zijn een manager Bedrijfsvoering en een manager Zorg 

gepositioneerd. De manager Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de centrale ondersteunende 

afdelingen.  

 

Het organogram voor het zorgdeel, waar de manager Zorg leiding aan geeft, ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De teams staan onder leiding van Teamregisseurs. In 2017 en 2018 zijn er nieuwe extern en intern 

geworven Teamregisseurs gestart op verschillende locaties. Voor de regio Noord-Holland Noord 

en regio Driehuis/Kennemerland zijn de posities van Teamregisseur nog vacant.  
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Teamregisseur, de functie 

 

De functie is uitvoerend/tactisch van aard. De teamregisseur is binnen gestelde kaders en 

richtlijnen (resultaat)verantwoordelijk voor meerdere teams (ca. 40 tot 50 fte). De teamregisseur 

rapporteert aan de manager Zorg. Hij/zij geeft op een coachende en sturende wijze leiding aan de 

medewerkers. De teamregisseur neemt daarnaast deel aan locatie-overstijgende en 

beleidsvoorbereidende projecten. 

 

Stichting Lijn5 werkt op een wijze waarin teams/medewerkers de ruimte hebben om binnen 

randvoorwaarden uitvoering te geven aan de organisatie en de uitvoering van het werk. Werk dat 

bestaat uit het behandelen en begeleiden van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking, 

zogenoemde LVB-jongeren. 

 

De zorg aan deze kwetsbare groep jongeren is gebonden aan wettelijke regels en professionele 

standaarden. In beginsel ligt de verantwoordelijkheid voor de behandeling en begeleiding van de 

jongeren bij de teams/medewerkers. Dit eigenaarschap wordt randvoorwaardelijk gefaciliteerd door 

de teamregisseur.  

 

De voornaamste resultaatgebieden zijn:  

Human Resources (HR):  

• Is verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting voor, op 

zowel langere als voor de korte termijn (capaciteitsplanning, inzet-/roosterplanning, 

verhouding vast-flexibel, werving & selectie, indiensttredingen, personele mutaties); 

• Past het van toepassing zijnde personeelsbeleid toe. 

 

Met betrekking tot teamontwikkeling: 

• Faciliteert de teamontwikkeling (teameffectiviteit, zelfredzaamheid, vergroten van de regie); 

• Werkt samen met het team aan concrete doelstellingen om regie in het team te realiseren. 

 

Met betrekking tot de organisatie van het werk: 

• Is verantwoordelijk voor het realiseren van de organisatiedoelen ten aanzien van de teams 

waar leiding aan wordt gegeven zoals het realiseren van de productie afspraken; 

• Is verantwoordelijk voor de besteding van ter beschikking gestelde budgetten; 

• Is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige rapportages ten aanzien van de 

besteding van budgetten en productiecijfers; 

• Levert een bijdrage aan de zorg- en behandelinhoudelijke beleidsontwikkeling; 

• Is samen met collega Regisseurs verantwoordelijk voor de, naar dienst/product te 

onderscheiden, toepassing van uniforme werkwijzen (o.a. behandelcycli en 

behandelmethoden; 

• Is verantwoordelijk voor en faciliteert een juiste toepassing van de vigerende wet- en 

regelgeving; 

• Neemt deel aan team- en locatie-overstijgende projecten (zowel zorg- en 

behandelinhoudelijk alsook aan organisatorisch georiënteerde projecten die een raakvlak 

hebben met de primaire processen). 
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Met betrekking tot de uitvoering van het werk 

• Stimuleert en faciliteert een cliënt- en resultaatgericht werkklimaat; 

• Is er verantwoordelijk voor dat medewerkers hun werkzaamheden op een juiste manier 

verantwoorden (registratie van o.a. product en productie); 

• Signaleert knelpunten in de uitvoering van het werk en doet verbetervoorstellen voor het 

oplossen van de knelpunten aan de manager Zorg. 

 

Met betrekking tot arbeidsomstandigheden en medewerkersveiligheid 

• Is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het beleid rondom 

arbeidsomstandigheden en medewerkersveiligheid; 

• Draagt er zorg voor dat en faciliteert omstandigheden waardoor, medewerkers hun werk 

op een verantwoorde manier verrichten in een veilige werkomgeving.  

 

Met betrekking tot cliëntveiligheid 

• Is er verantwoordelijk voor dat cliënten op een juiste manier worden verzorgd, behandeld 

en bejegend. Zorgt ervoor dat cliënten en hun zorgsysteem weten waar en op welke wijze 

klachten kunnen worden ingediend en handelt deze klachten af in overeenstemming met 

het van toepassing zijnde ter zake doende beleid. 
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Teamregisseur, het profiel  

 

Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:  

• Aantoonbaar hbo- werk- en denkniveau; is in staat om het overzicht te bewaren; heeft een 

helicopterview en kan goed plannen en organiseren; 

• Het werken in de jeugdzorg kan indringend zijn voor medewerkers en leidinggevenden, 

affiniteit met de doelgroep is daarom belangrijk. 

• Ruime managementvaardigheden op operationeel en tactisch niveau, bij voorkeur in de 

zorg; 

• Ervaren manager met brede kennis van en ervaring met leidinggeven aan professionals op 

voornamelijk hbo-niveau; beheersing van verschillende leiderschapsstijlen (o.a. coachend, 

participatief, situationeel en directief); 

• (Ruime) kennis van behandelcycli en behandelmethoden betreffende het vakgebied; 

kennis van vigerende wet- en regelgeving; 

• Zelfstandigheid; beschikt over lef en daadkracht en de behoefte om kartrekker en 

aanvoerder te zijn; beschikt over stressbestendigheid en het vermogen om de rust te 

bewaren onder druk; 

• Scherp in sturing op resultaat en financiën; helder leiderschap in de zin van 

voorbeeldgedrag, perspectieven schetsen, sturen op productie, participatie stimuleren en 

grenzen stellen en ook zeker aandacht voor persoonlijke coaching en ontwikkeling; 

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid; is laagdrempelig benaderbaar en staat open voor adviezen uit 

zijn/haar omgeving; 

• Sterke organisatiesensitiviteit, oprecht geïnteresseerd in wat er speelt in de interne 

organisatie en gemotiveerd om verder te bouwen aan transparantie en vertrouwen. 
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Praktische informatie en de procedure 

 

De omvang van het arbeidscontract is in beginsel 32-36 uur per week. Het gaat concreet om een 

Teamregisseur voor de regio Noord-Holland Noord met standplaats Alkmaar en een 

Teamregisseur voor de regio Driehuis/Kennemerland met als standplaats Driehuis.   

 

In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden, dat bij gebleken geschiktheid zal worden 

omgezet in een vaste aanstelling. De functie is ingeschaald in FWG schaal 60 (CAO 

Gehandicaptenzorg). 

 

Terra Management Search werft en selecteert kandidaten en zal een voorstel van geschikte en 

gemotiveerde kandidaten aan Stichting Lijn5 voorleggen in de vorm van een presentatie van 

curricula vitae. De selectie-, advies- en benoemingsprocedure die daarop bij Stichting Lijn5 volgt, 

wordt niet door Terra begeleid. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure, 

evenals een assessment.  

 

De kennismakingsgesprekken bij Terra Management Search worden gepland van 24 september tot 

en met 3 oktober 2018. Daarna zal Terra haar voorstel aan Lijn5 doen. 

 

Meer informatie over de planning van de gespreksrondes bij Stichting Lijn5 volgt nog. 

Het is de bedoeling om de procedure vóór 1 januari 2018 af te ronden. 

 

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangt Terra Management Search graag 

uiterlijk 25 september 2018 je motivatiebrief en Curriculum Vitae.  

N.B. Je kunt je gegevens uploaden via een sollicitatiebutton bij de vacature op onze site. 

Will je ons bij sollicitatie laten weten waar je deze vacature voor het eerst zag? 

 

Wil je ons tevens laten weten of je in alle weken van bovengenoemde periode beschikbaar bent 

voor gesprekken?  

 

Voor vragen kun je ons bellen of e-mailen.  

 

Terra Management Search,  

Dianne Kurvers, Search Consultant 

 

Utrechtseweg 223-A, 3818 EE Amersfoort 

Telefoon 085 – 303 86 77 

E-mail terra@terrasearch.nl 

mailto:terra@terrasearch.nl

