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Voorwoord 
 

Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de vacature Senior 

Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD, bij ’s Heeren Loo Advisium, inzicht te geven in de 

organisatie, de functie en het gewenste profiel. De laatste paragraaf geeft praktische informatie en 

inzicht in de procedure.  

 

Een analyse van de situatie is de eerste fase geweest in de aanpak van de werving en selectie van 

een Senior Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD. Het profiel is afgeleid van de doelstellingen van 

de organisatie voor de komende jaren. 

 

Meer informatie over ’s Heeren Loo kunt u vinden op  www.sheerenloo.nl en 

https://advisium.sheerenloo.nl/ 

 

Terra Management Search, 

 

Bert Hokken, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant  

 

  

http://www.sheerenloo.nl/
https://advisium.sheerenloo.nl/
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’s Heeren Loo Advisium 

 

's Heeren Loo is een grote landelijk werkende organisatie die mensen met een verstandelijke 

beperking helpt hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen met hulp die varieert van lichte 

ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Bijna 10.000 kinderen en 

volwassenen met een verstandelijke beperking krijgen zorg en ondersteuning van 's Heeren Loo. ’s 

Heeren Loo Zorggroep vierde vorig jaar haar 125-jarig bestaan.  

  

Expertisecentrum Advisium is het grootste expertisecentrum van Nederland binnen de VG en LVG. 

Advisium levert binnen en buiten ’s Heeren Loo Zorggroep expertise door middel van specialistisch 

advies en behandeling ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke 

beperking in hun kwaliteit van bestaan. Advisium verzorgt tevens de kennis- en beleidsontwikkeling 

voor sHeerenLoo op het gebied van kwaliteit van zorg  

Het expertisecentrum Advisium is met ruim 750 medewerkers de grootste kennisorganisatie binnen 

de VG en LVG, met over het hele land verspreid een grote diversiteit aan medische, paramedische 

en gedragswetenschappelijke expertise. 

 
 

Missie, visie en kernwaarden ’s Heeren Loo 

‘s Heeren Loo is een betrouwbare en deskundige dienstverlener. ’s Heeren Loo helpt mensen met 

een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Daarin wil 

’s Heeren Loo van bijzondere professionele én persoonlijke waarde zijn, zowel voor cliënten zelf 

als hun verwanten. Dat lukt door ruimte te maken voor echte ontmoeting, door goed te luisteren. 

 

Missie 

Juist in tijden waarin de samenleving in beweging is en het stelsel drastisch is veranderd, is en blijft 

de missie van ’s Heeren Loo het kompas, het bestaansrecht en de inspiratie voor de medewerkers. 

De missie luidt: Met alles dat wij weten en kunnen zetten wij ons in voor de ondersteuning van 

mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven 

leiden. 

 

Visie 

Met de visie wordt inhoud gegeven aan de missie. ’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat mensen 

met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk zelf regie over hun leven kunnen voeren.  In 

nauwe samenwerking met mensen die belangrijk voor hen zijn, vindt hierin ondersteuning plaats. 

Dit komt tot uiting in de visie: 

Omdat elk mens uniek is 

en met zijn eigenheid onze samenleving verrijkt 

Omdat elk mens behoefte heeft aan persoonlijke groei en ontwikkeling 

en aan nieuwe ervaringen die het leven verrijken  

Daarom ‘s Heeren Loo  

Opdat jij – jong of oud –  

een passend antwoord kan vinden  
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Op grote en kleine vragen  

die er voor jou toe doen  

Dichtbij en samen met de mensen  

die belangrijk voor je zijn  

Waar we samen leren  

en jij je eigen keuzes maakt  

Omdat het vooral gaat om wie jij bent  

en wat jij kunt of nodig hebt 

 

Kernwaarden 

’s Heeren Loo gelooft in de kracht van echt contact en de kracht van samen. Voor het geven van 

goede zorg zijn  deskundige  betrokken en liefdevolle zorgverleners cruciaal. Medewerkers zijn 

bereid om te leren en zijn altijd op zoek naar de ontwikkelmogelijkheden van cliënten. De 

kernwaarden zijn: 

Betrokken 

Samen 

Passie 

Ontwikkeling. 

 

Hoofddoelen 

De Raad van Bestuur, de regiodirecteuren en de concerndirecteuren hebben in gezamenlijkheid 

een aantal hoofddoelen opgesteld. Deze hoofddoelen zijn een uitwerking van, en komen 

grotendeels overeen met, de strategische speerpunten uit de meerjarenstrategie. De zes 

hoofddoelen zijn: 

 

Optimaliseren complexe zorg  

’s Heeren Loo wil voorkeursaanbieder zijn voor degenen die intensieve en complexe zorgvragen 
hebben. ‘s Heeren Loo biedt intensieve begeleiding, zorg en behandeling aan cliënten met vaak 
meervoudige en complexe zorgvragen. Dat gebeurt intramuraal in zorgparken of in woningen in 
wijken, maar ook vaak ambulant en poliklinisch.  
 

’s Heeren Loo werkt continue aan kwaliteitsverbetering door het bieden van maatwerk aan cliënten 

en het bevorderen van het werken volgens kwaliteitstandaarden en effectieve methoden. De 

ambitie is te blijven ontwikkelen met de laatste kennis uit de wetenschap en praktijk, innovatie en 

ervaringen. ’s Heeren Loo investeert daarom in onderzoek en innovatie.  s Heeren Loo wil 

transparant zijn over de effecten  van de zorg en behandeling. Daarom worden resultaten van de 

zorg structureel gemeten.  

 

Samen sterk (cliënt en verwant) 

Het motto van ‘s Heeren Loo is sterk door samen. De  primaire focus ligt niet alleen op de cliënt: 

door samen te werken met verwanten ligt de aandacht ook bij zijn of haar sociale omgeving . Deze 

samenwerking draagt immers bij aan het  vergroten van eigen regie en participatie van cliënten.  

De driehoek cliënt verwant en professional is op alle niveaus in de organisatie het ankerpunt voor 

de  keuzes die  gemaakt worden. 
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Versterken medewerker 

’s Heeren Loo gelooft dat medewerkers het verschil maken. Er wordt gestreefd naar een lerende 

en ontwikkelende organisatie, waar medewerkers met plezier werken. Samen leren en 

talentontwikkeling centraal zijn belangrijk. Zeker in een  snel veranderende werkomgevingen een 

toename van cliënten met complexe problemen  is het van belang om blijvend te investeren in (de 

competenties van) de medewerkers Er worden immers  steeds meer en andere vaardigheden van 

hen gevraagd. Daarom investeert ‘s Heeren Loo in opleiden, leren en ontwikkelen en is er ruimte 

voor persoonlijke groei. 

 

(Jeugd)ketens vormen en aanbieden van kennis en kunde in sociaal domein 

De kennis en expertise in de ondersteuning en behandeling van kinderen en jongeren met een 

beperking wil ’s Heeren Loo breed beschikbaar stellen.  De ambitie is om in elke regio een 

sluitende jeugdzorgketen te hebben voor jeugd met een verstandelijke beperking.   

  

Vereenvoudigen van bedrijfsprocessen  

Bij ’s Heeren Loo gaat het om zorg. Alles er omheen moet ondersteunend zijn. Daarom worden 

doorlopend bedrijfsprocessen simpeler gemaakt. Elektronisch Cliënt Dossier, Cliënt Volgend 

Roosteren en domotica zijn daar mooie voorbeelden van.  

 

Samenwerken 

Bij het realiseren van deze ambities is samenwerking cruciaal .  Samenwerking met cliënten en 

verwanten, samenwerking tussen regio’s en in multidisciplinaire teams. Extern werkt ’s Heeren Loo 

nauw samen met collega zorgaanbieders en verwijzers, met universiteiten, kennisinstituten en 

brancheorganisaties.   
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Organisatie 
 
Hieronder het organogram van ’s Heeren Loo 
 
 

 
 
 

De regio’s 

Om integrale zorg, begeleiding en ondersteuning dicht bij de cliënt te kunnen aanbieden, werkt de 

’s Heeren Loo Zorggroep met integrale regio’s. Dit betekent dat iedere regio bijna alle vormen van 

zorg en ondersteuning kan leveren, eventueel door inschakeling van (zorg) partners. Zo biedt ’s 

Heeren Loo zorg op maat in een kleinschalige setting en indien wenselijk in nauwe samenwerking 

met andere ketenpartners..  De regio’s staan onder leiding van een regiodirecteur. 
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Advisium 

 

Expertisecentrum Advisium, een onderdeel van ’s Heeren Loo, levert binnen (aan de regio’s) en 

buiten ’s Heeren Loo Zorggroep expertise door middel van specialistisch advies en behandeling 

ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in hun kwaliteit 

van bestaan. 

Het expertise centrum Advisium is met ruim 750 medewerkers het grootste expertisecentrum 

binnen de VG en LVG, met over het hele land verspreid een grote diversiteit aan medische, 

paramedische en gedragswetenschappelijke expertise 

 

Sinds de stelselwijzigingen van 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg. Dit betreft 

natuurlijk de wet- en regelgeving, de financiering en de financiers, maar de veranderingen strekken 

verder dan dat alleen. Aan de stelselwijzigingen hebben maatschappelijke discussies ten 

grondslag gelegen over de betaalbaarheid van zorg en de gedachte achter wat voor zorg, hoeveel 

zorg en op welke wijze zorg te leveren is aan de cliënten. Dit betekent dat de eisen die gesteld 

worden aan het zorgaanbod van ’s Heeren Loo en Advisium zijn veranderd.  

Dit betekent niet dat er geen goede zorg wordt geleverd, maar wel dat het zorgaanbod moet 

doorontwikkelen naar de eisen van het post-stelselwijzingen tijdperk. De vraag is vervolgens hoe 

het zorgaanbod moet worden doorontwikkeld.  

Duidelijke aanknopingspunten hiervoor zijn terug te vinden in onder andere de ontwikkelagenda 

van VWS, het vernieuwde kwaliteitskader voor de gehandicaptenzorg, in maatschappelijke eisen 

en de inkoopstrategie van gemeenten, het inkoopbeleid van zorgkantoren en de eigen beleids- en 

strategiedocumenten van ’s Heeren Loo. Er is een duidelijke trend richting: 

 

• Versterken van de positie van de cliënt: meer regie en persoonsvolgende zorg; 

• Meer betrekken/samenwerken van/met de omgeving van de cliënt; 

• Meer maatwerk; 

• Liever zorg in de “eigen omgeving” van de cliënt dan een intramurale setting; 

• Toenemende complexiteit binnen de (Wlz)zorg; 

• Meer transparantie over de inhoud en uitkomsten van de geleverde zorg; 

• Meer werken in ketens over de grenzen van stelsels heen. 

 

De afdeling zorgbeleid 

De afdeling zorgbeleid is een onderdeel van Advisium het expertisecentrum van ’s Heeren Loo. De 

afdeling bestaat uit beleidsmedewerkers, onderzoekers en adviseurs (in totaal 14 medewerkers) 

die ’s Heeren Loo ondersteunen bij het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg door 

beleidsontwikkeling, onderzoek en innovatie. Zij doen dit in nauwe samenwerking met collega’s uit 

de regio’s. De Senior Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD maakt deel uit van de afdeling 

zorgbeleid. 
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Het ECD team 

Het ECD team  van ’s Heeren Loo bestaat uit 10 medewerkers en houdt zich o.a. bezig met de 

(verdere) ontwikkeling van het ECD. Het  ECD-team bestaat op dit moment uit twee 

beleidsmedewerkers, drie coördinatoren, een communicatiemedewerker, twee consultants en een 

secretaresse. Het ECD team staat onder leiding van de procesmanager ECD. De procesmanager 

ECD rapporteert aan de Raad van bestuur.  

Vanuit de afdeling zorgbeleid is de nieuw te zoeken senior beleidsmedewerker nauw verbonden 

aan het ECD team.  

 

Het ECD is een belangrijk middel in het leveren van een goede kwaliteit van zorg, het 

ondersteunen van communicatie in de driehoek (cliënt, verwant, medewerker) en voor de in- en 

externe communicatie.  

Het ECD gaat over de processen instroom, doorstroom en uitstroom voor de onderwerpen zorg, 

registratie en facturatie. Het systeem dat ’s Heeren Loo gebruikt is mijnCaress (van Pink Roccade). 

 

Het ECD is binnen ’s Heeren Loo geïmplementeerd in alle regio’s. Onlangs is het cliëntportaal 

geopend. Door veranderende wetgeving, de doorontwikkeling van het zorgaanbod, wensen en 

eisen is het ECD continue in ontwikkeling. Het team onderhoudt de contacten met de leverancier 

van het ECD. 

 

Het ECD team voert de volgende taken uit: 

• Faciliteren van verbinding tussen de regio’s; 

• Zorgen voor eenduidig gebruik van het ECD en de bijbehorende processen/procedures; 

• Richting geven aan onderwerpen die horen bij instroom, doorstroom en uitstroom op het 

gebeid van zorg, facturatie en registratie; 

• Advies geven en prioriteiten bepalen; 

• Implementatie in regio’s faciliteren en ondersteunen; 

• Informeren en communiceren; 

• Bewaken van de aansluiting van het ECD bij het staande (zorg)beleid van ’s Heeren Loo. 

 

Om de verbinding te leggen tussen zorgbeleid en de verder ontwikkeling van het ECD werkt er 

vanuit de afdeling zorgbeleid een Senior Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD binnen het ECD 

team. Deze beleidsmedewerker heeft onlangs  binnen ’s Heeren Loo een andere functie aanvaard 

waardoor er een vacature is ontstaan. 
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Senior beleidsmedewerker zorgbeleid ECD, de functie 

 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van zorggerelateerde 

projecten en activiteiten, de inhoudelijke aansturing van de ontwikkeling van zorgmodules in 

mijnCaress (Pink Roccade) en de strategisch inhoudelijke advisering van het Strategisch ECD-

overleg. De senior Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD legt tevens de verbinding met de 

ontwikkeling van zorginhoudelijk beleid en de consequenties daarvan voor de inrichting van het 

ECD. 

 

Als senior beleidsmedewerker zorgbeleid ECD adviseer, initieer  en ondersteun je bij de 

ontwikkeling, uitvoering en implementatie van het zorgbeleid. In deze functie richt je je specifiek op 

het gebied van het elektronisch cliëntendossier (ECD).  

Vanuit de afdeling zorgbeleid lever je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het 

ECD en maak je onderdeel uit van het ECD-team. Op deze afdeling is ook je werkplek gesitueerd. 

Jouw kerntaak binnen het ECD team is het vertalen – van actuele ontwikkelingen en vraagstukken 

op het gebied van kwaliteit van zorg – naar de inrichting van het ECD.   

Door de doorontwikkeling van zorgaanbod,  veranderende wensen, eisen, en wetgeving is het ECD 

continu aan verandering onderhevig. 

Je bent de verbindende schakel tussen zorgontwikkeling/-beleid en het ECD. Je hebt daarbij 

voortdurend de gebruikers als uitgangspunt. Daarvoor heb je veel contact met de regionale ECD 

teams. 

 

De doorontwikkeling van het ECD gebeurt in nauwe samenwerking met collega’s uit verschillende 

onderdelen van de organisatie. Binnen iedere regio is er een ECD platform. De voorzitters van 

deze platforms vormen een centraal overleg. Samen bespreek je hoe een en ander aan te pakken, 

jij maakt vervolgens het plan, toetst dit en draagt uiteindelijk zorg voor de implementatie. Een 

belangrijke taak is het begeleiden en aansturen van implementatieprocessen.  

 

Je onderhoudt hiervoor contacten met mensen uit de organisatie op diverse niveaus: van 

operationeel tot strategisch niveau. 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het vertalen van actuele ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van kwaliteit van 

zorg naar de inrichting van het ECD; 

• Je bent onder meer verantwoordelijk voor de aansturing en de coördinatie van zorg-

gerelateerde projecten op het gebied van het ECD;  

• het aansturen van implementatietrajecten; 

• de advisering van de procesmanager ECD en het strategisch ECD-overleg vanuit het 

zorginhoudelijke beleid.   

 

Dit alles doe je in nauwe samenwerking met je collega’s van de afdeling zorgbeleid. Je rapporteert 

aan de procesmanager ECD en aan de manager zorgbeleid en innovatie. 
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Sr. Beleidsmedewerker Zorgbeleid ECD, het profiel 

 

Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel: 

• Je beschikt over een afgeronde opleiding op WO-niveau, bij voorkeur gezondheids- of 

gedragswetenschappen; 

• Je hebt een goed analytisch vermogen gecombineerd met een hands on mentaliteit;  

• Je hebt uitstekende sociale vaardigheden: kan draagvlak creëren en met weerstand 

omgaan; 

• Je hebt kennis van de zorg en gedegen kennis van zorgprocessen en de ondersteunende 

systemen; 

• Je hebt enige affiniteit met informatietechnologie; 

• Je bent in staat om zorginhoudelijke thema’s praktisch te vertalen naar processen en naar 

de inrichting van het ECD; 

• Je beschikt over adviesvaardigheden: je kunt de RvB, directeuren en procesmanager 

adviseren over de doorontwikkeling van het ECD;    

• Je hebt ervaring met het aansturen van projecten en het begeleiden van 

implementatieprocessen;  

• Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid;  

• Je bent goed in staat om samen te werken. 

 

Het onderhouden van veelvuldige in- en externe contacten op diverse niveaus stelt eisen aan je 

communicatieve vaardigheden: je bent tactvol,  kunt je goed inleven in anderen en kunt goed 

luisteren. Je weet je weg te vinden in een grote en (soms) complexe organisatie. 

Je beschikt over adviesvaardigheden, bent goed  in staat om draagvlak te creëren en weet 

anderen te motiveren. Je bent in staat om het voortouw te nemen in de verschillende projecten 

waar je voor verantwoordelijk bent. 
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Praktische informatie en de procedure 

 

De omvang van het arbeidscontract is 32 uur per week. Standplaats voor de functie is Amersfoort. 

Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast contract bij gebleken geschiktheid. 

 

’s Heeren Loo past de CAO Gehandicaptenzorg toe. De functie is ingeschaald in FWG 65.  

Een referentie- en diplomacheck is onderdeel van de procedure. 

 

's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom 

de (verdere) ontwikkeling van haar medewerkers. Er wordt geïnvesteerd in relevante scholing en 

opleidingsmogelijkheden. 

 

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

gemotiveerde kandidaten aan ’s Heeren Loo Advisium voorleggen in de vorm van een presentatie 

van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop bij ’s Heeren Loo volgt, wordt 

door Terra begeleid.  

 

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze zeer interessante functie, ontvangt Terra Management 

Search voor 19 december a.s. je curriculum vitae met daarin per functie een korte beschrijving van 

de door jou gerealiseerde resultaten van je bijdrage aan de doelstellingen van de desbetreffende 

organisatie(s) alsmede een motivatiebrief.  

Je kunt je sollicitatie uploaden middels een link bij de vacature op onze site. 

Wil je bij je sollicitatie vermelden op welke plek je de vacature hebt gezien? 

 

Wanneer je profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij je uit voor een 

kennismakingsgesprek met een consultant van Terra Management Search. Deze gesprekken 

vinden in beginsel plaats in de weken  51, 52, 1 en 2.  Daarna zal Terra haar presentatie doen aan 

’s Heeren Loo Advisium op 16 januari.  

De gespreksronde met de selectiecommissie van ’s Heeren Loo Advisium is gepland op 19 januari 

2018. De tweede gespreksronde met de adviescommissie moet nog worden gepland.   

Het is de bedoeling de procedure voor 1 februari 2018 af te ronden. 

 

Wil je ons laten weten of je in deze periode beschikbaar bent voor gesprekken? En hoe je anders 

eventueel wel bereikbaar bent. 

 

Voor resterende vragen kun je ons bellen of e-mailen.  

 

Dianne Kurvers, Search Consultant  

Terra Management Search | 085 – 070 25 97 | terra@terrasearch.nl 
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