
 

   

Functiebeschrijving 
 
Organisatie:   RST Zorgverleners 
Functie:  Directeur Huishoudelijke Ondersteuning 
FWG:   65 
Status:   Vastgesteld december 2020 

 
Plaats in de organisatie 
Ontvangt leiding van de Raad van Bestuur (RvB).  
Is lid van het strategisch team van RST Zorgverleners. 
Geeft direct leiding aan de leidinggevenden binnen de huishoudelijke ondersteuning en indirect 
aan alle medewerkers binnen de teams (ca. 80 fte). 
De productgroep huishoudelijke ondersteuning heeft een omzet van meer dan 3 miljoen euro. 
 
Doel van de functie 
De directeur huishoudelijke ondersteuning is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
zorgverlening, de resultaten (productie), het personeelsmanagement en een gezonde 
bedrijfsvoering van de huishoudelijke ondersteuning, binnen de daarvoor gestelde kaders. De 
directeur huishoudelijke ondersteuning levert een bijdrage aan de ontwikkeling van strategie en 
beleid van de organisatie en geeft medewerkers ruimte en richting voor de uitvoering en 
ontwikkeling daarvan. Nieuwe mogelijkheden voor markten, producten en diensten worden 
geïnitieerd. 
De directeur huishoudelijke ondersteuning realiseert de visie en waarden van RST Zorgverleners 
en positioneert en profileert RST Zorgverleners in de relevante landelijke en regionale netwerken.  
 
Resultaatgebieden 
 
1. Procesmanagement, kwaliteit en veiligheid 

• Zorgdragen voor optimale voorwaarden voor ontwikkeling en uitvoering van cliëntgerichte 
zorg- en dienstverlening. 

• Signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de zorg- en dienstverlening en het doen 
van voorstellen voor verbetering en innovatie. 

• Initiëren en ondernemen van vernieuwende activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten en het stimuleren van de leidinggevenden huishoudelijke 
ondersteuning hiertoe. 

• Bewaken van de kwaliteit en veiligheid door het toezien op de naleving van wet- en 
regelgeving. 

• Realiseren van een effectieve en efficiënte communicatie, informatie en besluitvorming. 
 

2. Personeelsmanagement 

• Coachend en ontwikkelingsgericht leidinggeven aan de leidinggevenden huishoudelijke 
ondersteuning. 

• Bevorderen en faciliteren van een klimaat waarin medewerkers op basis van vertrouwen op 
een autonome en professionele wijze werken en eigen verantwoordelijkheid leidend is. 

• Uitvoering geven aan het P&O-beleid in al zijn facetten voor de medewerkers waaraan 
direct leiding wordt gegeven binnen de huishoudelijke ondersteuning. 

• Leiden van veranderingstrajecten en het voeren van regie op de ontwikkeling van RST 
Zorgverleners. 

 
3. Beleid en strategie 

• Leveren van een bijdrage aan de missie, visie- en strategische beleidsontwikkeling van 
RST Zorgverleners. 

• Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur bij 
organisatorische, zorg gerelateerde vraagstukken (sparringpartner). 

• Signaleren, volgen en analyseren van ontwikkelingen in de zorg- en dienstverlening binnen 
de huishoudelijke ondersteuning en deze vertalen naar de organisatie. 



 

   

• Mede formuleren van het (meer)jaren beleid voor de huishoudelijke ondersteuning, zowel 
m.b.t. productontwikkeling als de bedrijfsvoering op tactisch en strategisch niveau. 

 
4. Bedrijfsvoering  

• Aangeven van financiële kaders en het toedelen van teambudgetten. 

• Dragen van verantwoordelijkheid voor het budget en het financiële resultaat van de 
huishoudelijke ondersteuning in overeenstemming met overeengekomen begrotingen. 

• Voorbereiden en mee onderhandelen met betrekking tot de zorginkoop. 

• Sturen op zorgvolume en personeelscapaciteit in samenwerking met de leidinggevenden 
huishoudelijke ondersteuning. 

• Verantwoordelijk zijn voor een samenhangende bedrijfsvoering en het organiseren van 
goede samenwerking met de ondersteunende diensten, zodat de teams optimaal worden 
ondersteund in de uitvoering van zorg. 
 

5. Externe omgeving  

• Positioneren en profileren van RST Zorgverleners in relevante landelijke en regionale 
netwerken, waaronder de branche organisaties en samenwerkingsketens. 

• Bouwen en onderhouden van een extern relatienetwerk en het daarin vertegenwoordigen 
van de organisatie. 

• Initiëren en/of deelnemen aan, door RST Zorgverleners dan wel door derden, gestarte 
projecten en het benutten van kansen. 

 
 
Functie-eisen  
 
Kennis 
De functie vereist een (post) HBO denk- en werkniveau. Kennis van en ervaring met  
project- en verandermanagement- en organisatieontwikkeling. Naast kennis van en inzicht in 
bedrijfsvoering, zorgprocessen en ontwikkelingen in het zorglandschap, is uitgebreide kennis, 
inzicht in en oriëntatie op de samenleving en de zorgonderneming vereist.  
Vervolgens is kennis van de organisatie, verhoudingen en procedures noodzakelijk. De functie 
vereist kennis van en inzicht in innovatieve (interne en externe) ontwikkelingen binnen de 
huishoudelijke ondersteuning. 
 
Zelfstandigheid 
De functie wordt binnen de strategische kaders zelfstandig uitgevoerd. Uiteenlopende, complexe 
vraagstukken met betrekking tot het zorg- en dienstverleningsbeleid en de bedrijfsvoering  dienen 
opgelost te worden waarbij rekening gehouden moet worden met verschillende belangen en die 
inzicht vereisen in de gevolgen op middellange termijn. Initiatief en creativiteit zijn vereist bij het 
ontwikkelen en stimuleren van nieuwe vormen van zorg en dienstverlening. Terugval is mogelijk op 
de Raad van Bestuur. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zijn vereist bij het coachen en stimuleren van leidinggevenden 
huishoudelijke ondersteuning, het adviseren over beleidsontwikkelingen en het doorvoeren van 
beleid. In de functie is regelmatig sprake van (in- en externe) overleg- en onderhandelingssituaties, 
waarin belangen van partijen bij elkaar moeten worden gebracht en weerstanden moeten worden 
overwonnen. Voor het doorvoeren en begeleiden van veranderingen zijn vaardigheden vereist met 
betrekking tot het beïnvloeden, overtuigen, motiveren en corrigeren van management, 
professionals en (groepen) medewerkers. Daarnaast worden eisen gesteld aan overtuigingskracht 
en onderhandelingsvaardigheid in contacten met andere instellingen met betrekking tot 
samenwerking.  
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en bewaking 
van het (strategisch) beleid conform de vastgestelde kaders. Er is risico op het veroorzaken van 



 

   

financiële en immateriële schade bij beleidsimplementatie, budgetbeheer en in het in- en extern 
vertegenwoordigen van de organisatie. 
De functiehouder is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de huishoudelijke ondersteuning, 
maar dient ook het belang van RST Zorgverleners als geheel. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het onderhouden van in- en externe contacten 
op verschillende niveaus, voor het coachen van teammanagers en het uitdragen en verdedigen 
van ideeën.  
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van jaarplannen, notities en 
rapporten op diverse niveaus. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het werken met de computer. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij de aansturing van de diverse processen binnen de zorg en de 
bewaking van de kwaliteit van zorgverlening en bedrijfsvoering. Tevens is oplettendheid vereist 
met betrekking tot het signaleren van in- en externe ontwikkelingen en het overzien van de 
gevolgen voor de middellange termijn alsmede voor de realisatie van beleidsdoelen.  
Aandacht en opmerkzaamheid is ook van belang bij het coachen van leidinggevenden 
huishoudelijke ondersteuning, het opstellen van de begroting, het beheren van budgetten en in de 
externe contacten. 
De oplettendheid wordt bemoeilijkt door de grootte van het zorggebied waarbinnen veel afleidende 
factoren voorkomen en meerdere belangen in de gaten moeten worden gehouden.  
Onvoldoende oplettendheid kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en continuïteit van zorg en 
dienstverlening en voor de positionering en profilering van RST Zorgverleners binnen de 
huishoudelijke ondersteuning. 
 

Overige functie-eisen 
De uitoefening van de functie stelt eisen aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij het 
leidinggeven, bij het implementeren, uitvoeren en bewaken van vastgesteld beleid en bij het 
doorvoeren van veranderingen en het overwinnen van weerstanden. De functie vereist een 
systematische  werkhouding i.v.m. procesbewaking en de uitvoering van beleid en budgetbeheer. 
De rol en positie van de functiehouder binnen de organisatie stelt eisen aan betrouwbaarheid, 
integriteit en zorgvuldigheid i.v.m. het omgaan met vertrouwelijke en strategische 
(bedrijfs)informatie. Representatief gedrag is vereist bij het vertegenwoordigen van de organisatie 
in interne en externe contacten.  
 
Bezwarende omstandigheden 
Psychische belasting is aanwezig door het dragen van verantwoordelijkheid voor het functioneren 
en de resultaten landelijk en van de regio. Ook treedt psychische belasting op bij het moeten 
omgaan met tegengestelde belangen en het onder tijdsdruk realiseren van voorgenomen 
activiteiten en plannen. 
 
 
Competenties 
Voor de Directeur Huishoudelijke Ondersteuning is het van belang over de volgende competenties 
te beschikken: 

- Leidinggeven gericht op ruimte en resultaat 
- Coachen, inspireren en verbinden 
- Communicatief en samenwerkend 
- Omgevingsbewustzijn en omgevingsgericht 
- Ondernemerschap, marktgerichtheid en commercieel vaardig 
- Sterk in het leggen en onderhouden van (netwerk-)contacten 
- Initiatiefrijk en resultaatgerichtheid 
- Voorgangs- en resultaatbewaking 



 

   

- Visie en besluitvaardigheid 
- Veranderkundig en veranderkrachtig 
- Aanpassingsvermogen en flexibel 

 
 
 


