
Hoe houden we kwalitatief goede zorgvoorzieningen beschikbaar en bereikbaar voor 

álle Drenten in de provincie? Het voortdurend stellen van die vraag en het—samen 

met andere partijen—zoeken naar de antwoorden, is één van de hoofdtaken van 

Zorgbelang Drenthe. Als onafhankelijke maatschappelijke organisatie en belangen-

behartiger blijven wij ons, ook in de toekomst, inzetten voor alle inwoners van Dren-

the als het gaat om kwalitatief hoogwaardige toegankelijke zorg — in de breedste zin 

van het woord. 

Ben jij een ondernemende, creatieve, innovatieve en positief denkende projectleider 

die kansen ziet en eropaf gaat? En kun je goed zelfstandig werken waarbij je teamge-

noten dienen als sparringspartner? Wacht dan niet, reageer en wie weet kom jij ons 

team versterken.  

 

Wat ga je doen? 

• Je volgt actief maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, ziet kansen en 

vertaalt deze naar mogelijke opdrachten en streeft naar échte verbeteringen 

• Je benadert vraagstukken en ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven 

waarbij het belang van de Drentse inwoner de rode draad vormt 

• Je realiseert projecten van initiatieffase tot en met de afronding van het project 

(acquisitie; opstellen projectplannen en begrotingen; uitvoeren projecten bin-

nen afgesproken planning en budget; rapportage en verantwoording aan op-

drachtgever) 

• Je onderhoudt externe contacten (o.a. met de provincie) en volgt afspraken op 

tussen de opdrachtgever en andere betrokken partijen 

• Je behartigt de belangen van verschillende doelgroepen met een zorgvraag 

door deel te nemen aan netwerken en werkgroepen 

Waar kom je werken? 

In een dynamische maatschappelij-

ke organisatie die zich, onafhanke-

lijk, al 35 jaar inzet voor alle inwo-

ners in Drenthe met een zorg-

vraag. Ons ‘speelveld’ is breed met 

een gemene deler; we vragen ons 

bij alles wat we doen af ‘wat vindt 

de inwoner met een zorgvraag 

hiervan’. Geen dag is hetzelfde.  

Zorgbelang Drenthe komt, vanuit 

een onafhankelijke positie, op voor 

de belangen van alle inwoners in 

Drenthe die gebruik maken van 

zorg of ondersteuning.  

Zorgbelang Drenthe is een organi-

satie met een maatschappelijke 

missie!  
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    24-32 uur/week 

 
indiensttreding: z.s.m.   (het betreft vooralsnog een tijdelijke functie met mogelijk  

   perspectief op een vast dienstverband) 
reageren:   z.s.m. via info@zorgbelang-drenthe.nl 
   (beknopte motivatie en actuele CV) 



 

Wat neem je mee? 

• HBO/WO werk– en denkniveau 

• Je hebt meerjarige, relevante praktijkervaring in een soortgelijke functie 

• Je hebt een groot relevant netwerk en maakt gemakkelijk contact met allerlei doelgroepen (bv. op 

politiek-bestuurlijk of ondernemend niveau maar ook met inwoners van Drenthe met een zorgvraag) 

• Je bent pro-actief, initiërend, kritisch, klantgericht, doel– en resultaatgericht en je hebt een hands-on 

mentaliteit 

• Ervaring met actiegericht onderzoek is een pré 

 

 

Wat bieden we jou? 

Een geweldige kans om je (verder) te ontwikkelen in een dynamische, groeiende organisatie. En dat in een 

hecht team met leuke, toegankelijke collega’s én een uitstekende sfeer op de werkvloer. Verder bieden we 

de mogelijkheid tot hybride werken; een aantrekkelijk salaris (afhankelijk van leeftijd én ervaring) op basis 

van CAO Sociaal Werk (schaal 10) met goede vooruitzichten. Daarnaast hebben wij een uitgebreid pakket aan 

secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld, uitstekende pensioenregeling, laptop, smartphone en 

opleidingsbudget. Aantal uren in overleg. 

 
 
Hoe nu verder? 
Jouw sollicitatie voorzien van een beknopte motivatie en een actuele CV ontvangen we graag                        

z.s.m. via info@zorgbelang-drenthe.nl . We nemen daarna snel contact met jou op.  

Heb je behoefte aan meer informatie, bel dan op werkdagen met Danny Wiekens of Marije Ribbink

(projectteam) op (050) 727 15 00. En voor je bij ons begint, vragen wij een VOG aan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld  
 

 

Zorgbelang Drenthe 

Annerweg 30 

9471 KV  ZUIDLAREN 

050-727 1500 

info@zorgbelang-drenthe.nl 

www.zorgbelang-drenthe.nl 
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