
 

 

Your next step? Stap in de zorg van morgen, werk ook mee in onze netwerkorganisatie en 
ontwikkel jouw talenten. 

 

Procesmanager arbeidsmarkt Zorg & Welzijn 
32-36 uur per week 

 
 
Jouw nieuwe speelveld  
deRotterdamseZorg is het samenwerkingsverband van 30 werkgevers en 4 
onderwijsorganisaties uit zorg & welzijn. Samen met gemeente en andere (innovatieve) 
stakeholders werken we samen aan een gezonde arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Wij 
onderzoeken de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, duiden de trends en brengen 
knelpunten inbeeld. We bespreken de ontwikkelingen met de deelnemende organisaties en 
initiëren en begeleiden de regionale projecten die zij gezamenlijk starten om met elkaar de 
arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. Alles met als doel: voldoende gekwalificeerde 
zorgmedewerkers in de regio.  
 
 
Jouw nieuwe functie 
Een effectieve arbeidsmarktaanpak vraagt om toekomstgerichte arbeidsmarktcijfers, duiding, 
scenario’s en afspraken. Het is jouw uitdaging om een stevig fundament onder de regionale 
strategische agenda te leggen m.b.v. het model zorggebruik. Je bent verantwoordelijk voor 
het uitvoeren en door ontwikkelen van de rSPP (regionale strategische personeelsplanning) 
cyclus waarbij je nauw samenwerkt met de arbeidsmarktonderzoeker, leveranciers, 
vakbonden en andere relevante partijen. Je organiseert de bestuurdersdialoog waar de 
arbeidsmarktdata en trends op de (regionale) arbeidsmarkt worden besproken en 
toekomstscenario’s worden geschetst. De gezamenlijke opgave leg je vast in het regionaal 
actieplan aanpak tekorten (RAAT). Je faciliteert de aangesloten organisaties bij het vertalen 
van de RAAT naar de DAAD; het actieplan per werkgever. Je zorgt ervoor dat niet alleen de 
bestuurders maar ook VWS, gemeente en andere stakeholders steeds actueel, helder en op 
innovatieve wijze geïnformeerd blijven over de arbeidsmarkt en de resultaten op de 
RAAT+DAAD. 
 
Jouw talenten 
Deze functie vraagt een scherpe en analytische blik, je overziet het complexe speelveld en 
legt verbanden. Je bent nauwkeurig en hebt de drive om de data compleet en kloppend te 
krijgen. Daarbij heb je oog voor het belang van alle samenwerkende partijen en weet 
betrokkenen te inspireren en te motiveren om samen tot het juiste resultaat te komen. Je 
bent een verbinder en staat dicht bij de professionals uit de organisaties, weet het 
vertrouwen te winnen en met hen de juiste acties in te zetten en drempels weg te nemen. 
Met jouw persoonlijkheid zorg je voor een prettige en intensieve samenwerking in het bureau 
team en met het netwerk van deRotterdamseZorg. Je laat jouw activiteiten naadloos 
aansluiten op de andere programma’s binnen deRotterdamseZorg. Je bent onderdeel van 
het programmateam en zal in overleg verantwoordelijk zijn voor resultaten op programma’s, 
projecten en netwerkactiviteiten. De functie is het ene moment operationeel, terwijl het 
volgende moment een beroep wordt gedaan op jouw strategische en inhoudelijke kennis en 
ervaring. Je begrijpt als geen ander dat zonder communicatie de wereld stil staat. 
 
 
 



 

 

De wensen van deRotterdamseZorg 

• Je beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau; 

• Je hebt actuele en inhoudelijke kennis van de algemene ontwikkelingen binnen de 
zorg en de arbeidsmarkt;  

• Je hebt aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement, programma en 
projectmanagement; 

• Je hebt een hands-on mentaliteit en hanteert een praktische en zelfstandige aanpak; 

• Je hebt een resultaatgerichte, ondernemende en proactieve houding; 

• Met jouw positieve houding en uitstraling weet je zowel binnen als buiten de 
organisatie mensen te enthousiasmeren;  

• Je kunt samenwerkingsverbanden aangaan op verschillende niveaus, beweegt 
hiertussen gemakkelijk en zorgt voor onderlinge verbinding en betrokkenheid;  

• Je kunt snel schakelen, hebt gevoel voor context en weet vraagstukken goed te 
analyseren en tot de kern te komen. 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve- en organisatorische vaardigheden. 
 
Jouw nieuwe plek  
Het bureau van deRotterdamseZorg is de motor van deRotterdamseZorg. Een klein 
programmateam en een grote groep flexibele projectleiders zijn jouw nieuwe dynamische en 
energieke collega’s. We hebben een inspirerende werkplek op de 9’ etage van de Rotterdam 
Science Tower, waar het ondernemerschap, de innovatie en netwerken in de haarvaten zit. 
Jij creëert zowel binnen de instellingen van deRotterdamseZorg als landelijk een duurzaam 
en boeiend netwerk op waarbij je breed over organisaties acteert.  
 
deRotterdamseZorg biedt 
Een mooie uitdagende job waarin je je persoonlijk en inhoudelijk verder kunt ontwikkelen op 
het gebied van stakeholdermanagement en de kunst van het samenwerken tussen 
organisaties. Wij zijn een energiek team, je krijgt alle vrijheid, ruimte en volop 
ontwikkelkansen. Jouw werkplek in de Rotterdam Science Tower is uniek en onze lunches 
befaamd.  
 
Praktische informatie 
Je komt bij voorkeur zo snel mogelijk bij ons in dienst en start onder leiding van de directeur. 
We bieden je een jaarcontract voor 32-36 uur per week met de intentie deze om te zetten 
naar onbepaalde tijd. De inschaling van de functie is afhankelijk van jouw opleiding en 
ervaring in FWG 65. Ook alle overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen. 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met 
Jacqueline Stuurstraat, onze directeur. Solliciteren op deze functie kan tot en met 9 juni 2019 
door het sturen van je CV en een motivatiebrief naar: info@derotterdamsezorg.nl ter attentie 
van Jacqueline Stuurstraat.    
 
deRotterdamseZorg online 
 

       
 
deRotterdamseZorg? Dat ben jij! 

http://rotterdamsciencetower.eu/
https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2017-2019
mailto:info@derotterdamsezorg.nl
https://derotterdamsezorg.nl/vacatures
https://twitter.com/rotterdamsezorg
https://www.linkedin.com/company/derotterdamsezorg/
https://www.facebook.com/deRotterdamseZorg/

