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BIJ ONS gelooft in preventief en laagdrempelig (toekomstige) ouders, kinderen en 

gezinnen te helpen naar een positieve gezondheid. Dit doen we door te ontschotten en  

domeinoverstijgend in te zetten op het sociale domein, het medische domein en 

onderwijs. Hierbij staan ‘transformatie van de zorg naar positieve gezondheid met 

steunend netwerk’, ‘partnership en een hybride zorglandschap’,  ‘samenwerken met 

netwerkpartners’ en ‘werkplezier voor de professionals’ centraal. 

 

BIJ ONS is een onafhankelijke organisatie, bestaande uit gedreven professionals met de 

missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, medisch 

domein en het onderwijs, kennen de vraagstukken en uitdagingen en geloven in een 

circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het breder geheel 

kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren. BIJ ONS werken we 

vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: dit betekent dat gezondheid méér 

is dan niet ziek zijn. Het raakt allerlei facetten van het leven, de omgeving, relaties en je 

mentale en fysieke welbevinden. Daarom is het belangrijk om vanuit verschillende 

invalshoeken naar vraagstukken te kijken. In het bijzonder door ook in te zoomen op 

talenten en op de kracht van de eigen omgeving. Wij geloven dat ondersteuning 

duurzaam wordt als er gekeken wordt wie het steunfiguur kan zijn in de eigen omgeving. 

BIJ ONS is een plek waar ruimte is voor een vernieuwende blik en waar ruimte is voor 

omdenken. Doormiddel van verschillende projecten, samen met netwerkpartners, willen 

wij het verschil maken. 

 

 

Voor onze missie zijn wij opzoek naar een collega die samen met ons wil bouwen aan de 

transformatie. 

 

 

 

Manager 

28-36 uur 
 

  

Als manager kan je jezelf blijven ontwikkelen en omarmen we jouw inbreng en creatieve 

ideeën. Je kijkt en denkt vooruit en ziet wat er nodig is voor de korte en middellange termijn. 

Je kruipt in de rol van kwartiermaker met het oog op de gezamenlijk te bereiken doelen op 

het gebied van de transformatie in de zorg: domeinoverstijgend samenwerken, kwaliteit, 

innovatie en ontwikkeling.  Je weet dit daadkrachtig en overtuigend om te zetten in 

(gedragen) plannen, acties en activiteiten. Hierbij heb je een grote mate van eigen 

regelruimte. Vervolgens stuur je je op de uitvoering en realisatie. Je werkt nauw samen met 

opdrachtgevers en netwerkpartners om samen het verschil te maken en bent op de hoogte 

van ontwikkelingen in het sociaal domein.   

Je stuurt een team van professionals aan, die je in hun kracht zet door de juiste voorwaarden 

te scheppen maar ook door consequent te sturen op het verder ontwikkelen van 

inhoudelijke mindset en samenwerking. Je bent zichtbaar en benaderbaar en een voorbeeld 

voor anderen als het gaat om openheid, het stimuleren van reflectie en onderlinge 

verbinding/ samenwerking. Door je creativiteit en ondernemerschap ben je in staat nieuwe, 

verrassende perspectieven te creëren voor complexe vraagstukken of problemen. 
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Wat bieden wij? 

• Een positieve en gezonde werksfeer is voor ons belangrijk. Daar hebben we onze 

organisatiecultuur op ingericht. 

• De functie wordt op basis van opleiding en ervaring ingeschaald conform CAO 

GGZ.   

• Flexibiliteit in werktijden. 

• Je komt terecht in een divers, betrokken en gezellig multidisciplinair team. 

• Wij zijn een jonge vooruitstrevende organisatie waar meedenken over het beleid en 

eigen inbreng ontzettend wordt gewaardeerd. 

•  Samen met jou bouwen we aan deze organisatie, er is een sterk teamgevoel. 

•  Veel eigen regie in de uitvoering van je werkzaamheden. 

Een dynamische omgeving met ruimte voor ontwikkeling op maat. 

Wie zoeken we 

• Je bent HBO+-er of WO-opgeleid, hebt (meerjarige) leidinggevende ervaring met 

een overstijgende verantwoordelijkheid en bent bedrijfskundig onderlegd; 

• Je bent iemand met een nuchtere, normaliserende kijk en staat voor     

gelijkwaardigheid;  

• Je bent iemand die openstaat voor uitdagingen en houdt van pionieren;  

• Vanuit je enthousiasme kijk je er naar uit om samen te bouwen aan een organisatie in 

ontwikkeling. Jij ziet wat er nodig is en anticipeert hierop;  

• Je hebt je werk goed georganiseerd; je hebt er plezier in om gestructureerd te werken 

en tegelijkertijd flexibel in te spelen op allerlei ontwikkelingen.; 

• Communiceren en samenwerken is aan jou besteed;  

• Je voelt je thuis in een ondernemende omgeving en gaat graag op zoek naar 

vernieuwing of verbetering;  

• Je bent een verbinder en kunt goed schakelen tussen verschillende organisaties; 

• Je bent enthousiast, oplossingsgericht, creatief en denkt graag mee over de 

toekomst van BIJ ONS. 

 

Wil jij werken BIJ ONS?  

Dan vragen we je te solliciteren met een CV en motivatiebrief of een andere vorm 

waarin jij jouw motivatie uit om BIJ ONS te komen werken. Stuur je cv en motivatie vóór 

31 december naar info@bijonsvoorelkaar.nl. Inhoudelijke vragen over de functie kun je 

voorleggen aan Lieke Engels, bereikbaar via l.engels@bijonsvoorelkaar.nl . Wil je meer 

weten over onze organisatie bezoek onze website www.bijonsvoorelkaar.nl 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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