
 

   

Functiebeschrijving 
 
Organisatie:   RST Zorgverleners 
Functie:  Teammanager verpleging & verzorging 
FWG:   FWG 60 
Status:   Vastgesteld oktober 2018 

 
Plaats in de organisatie 
Ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur zorg.  
Geeft direct leiding aan de medewerkers van de V&V-teams (ca. 35 - 45 fte) en aan de 
capaciteitsplanners van de betreffende teams. 
Kan functionele aanwijzingen krijgen van medewerkers van de ondersteunende diensten. 
 
Doel en kern van de functie 
De teammanager is resultaatverantwoordelijke voor de V&V in de eigen kerngebieden op het 
gebied van de kwaliteit van de zorgverlening, het functioneren van de teams en de financiële 
resultaten.  
De teammanager faciliteert de teams in het uitvoeren en organiseren van de zorg, de resultaten 
(cliënttevredenheid en productie), werkklimaat en werkomstandigheden van de teams binnen de 
daarvoor gestelde kaders.  
De teammanager ontwikkelt in samenwerking met het team (nieuwe) producten en diensten en 
ontwikkelt en implementeert het tactisch beleid binnen het eigen gebied.  
De teammanager realiseert zelfstandige teams op het gebied van uitvoeren en organiseren zorg 
waarin medewerkers ruimte en richting ervaren voor de uitvoering en ontwikkeling daarvan.   
  
Resultaatgebieden 
 
1. Organisatie van zorgverlening, kwaliteit en veiligheid 

 Het faciliteren en het geven van richting en ruimte aan de teams voor de ontwikkeling en 
uitvoering van cliëntgerichte zorg- en dienstverlening. 

 Het team procesmatig ondersteunen bij complexe zorgsituaties en bij het oplossen van 
kritische situaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 

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

 Het tonen van ondernemerschap in het (door)ontwikkelen van producten en diensten in 
samenwerking met de teams. 

 Het faciliteren en stimuleren van de teams bij kwaliteitsverbetering en het toezien op de 
naleving van wet- en regelgeving. 

 Het realiseren van een effectieve en efficiënte communicatie, informatie en besluitvorming. 

 Het begeleiden van teams en waar nodig sturen in het leveren van doelmatige 
zorg/passende zorg. 

 
Resultaat: De cliënten zijn volgens vastgestelde kwaliteitsnormen en naar tevredenheid verpleegd 
en verzorgd. De kwaliteitscyclus is gericht op verbetering en de teams zijn hierin ondersteund en 
gefaciliteerd. 
 
2. Personeelsmanagement 

 Het coachend en ontwikkelingsgericht leidinggeven aan de medewerkers van de V&V-
teams en aan de capaciteitsplanners. 

 Het bevorderen en faciliteren van een klimaat waarin medewerkers op basis van 
vertrouwen op een autonome en professionele wijze werken, eigen verantwoordelijkheid 
leidend is en ondernemerschap gestimuleerd wordt.  

 Het uitvoering geven aan het P&O-beleid in al zijn facetten voor de medewerkers van de 
V&V-teams en de capaciteitsplanners. 

 Het verantwoordelijk zijn voor een optimale personeelsformatie en het zorgen voor een 
goede teamsamenstelling in samenwerking met de teams. 



 

   

 Het coachen van de teams in de ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

 Het zorgen voor een goede rolverdeling binnen de teams. 
 
Resultaat: Medewerkers worden op zodanige efficiënte wijze ingezet dat de teamresultaten zijn 
bereikt. De teams zijn effectief en efficiënt georganiseerd, gericht op kwaliteit en continuïteit van 
zorg. In de teams is mede-eigenaarschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid een 
vanzelfsprekendheid. 
 
3. Beleid en strategie  

 Het betrekken van het team bij het ontwikkelen en realiseren van (lokaal en regionaal) 
beleid. 

 Het ontwikkelen en implementeren van tactisch beleid binnen kerngebieden.  

 Het leveren van een bijdrage aan en het uitvoering geven aan de strategie en het 
vastgestelde organisatiebeleid en het realiseren van overeengekomen doelen met 
betrekking tot o.a. personeel, budget, kwaliteit en uitvoering van zorg. 

 Het signaleren en volgen van ontwikkelingen in de zorg- en dienstverlening binnen de V&V 
en het adviseren van de directeur zorg hierin. 

 Het opstellen en verantwoordelijk zijn voor het jaarplan (inclusief begroting) van de eigen 
kerngebieden. 

 Het deelnemen aan projecten m.b.t. zorg- en/of beleidsontwikkeling in- en extern. 
 
Resultaat: Tactisch beleid is in samenwerking met het team ontwikkeld en geïmplementeerd. Het 
jaarplan van de eigen kerngebieden is opgesteld gebaseerd op interne en externe ontwikkelingen. 
Beleidsvoorstellen en adviezen zijn gedaan op basis van gesignaleerde ontwikkelingen. 
 
4. Bedrijfsvoering  

 Het resultaatverantwoordelijke zijn voor de V&V in de eigen kerngebieden. Daarin is men 
verantwoordelijk voor het financiële resultaat, de kwaliteit van de zorgverlening en de 
personele inzet. 

 Het sturen op productie van de teams en het verantwoordelijk zijn voor de realisatie van 
gemaakte productieafspraken. 

 Het 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.  

 
Resultaat: De teamresultaten zijn transparant en gerealiseerd conform de begroting en de 
afgesproken doelstellingen in het jaarplan. 
 
5. Externe omgeving  

 Het profileren en vertegenwoordigen van de organisatie in de eigen kerngebieden. 

 Het, binnen een zeker mandaat, voeren van externe besprekingen en onderhandelingen 
namens de organisatie met als oogmerk het realiseren van samenwerkingsafspraken en/of 
vernieuwen van producten en diensten. 

 Het uitdragen en bewaken van de identiteit van de organisatie en dit stimuleren in de 
teams. 

 Teams helpen om vertaalslagen te maken vanuit de veranderende context van de 
(thuis)zorg naar de doelen voor de teams. 

 Het samenwerken in de keten en participeren in regionale en lokale netwerken. 

 Het coachen, stimuleren en faciliteren van de teams bij externe profilering. 
 
Resultaat: Brede naamsbekendheid en participatie van de organisatie binnen de eigen regio. 
Samenwerkingsafspraken met betrekking tot producten en diensten met externe partijen. Voor de 
functie relevante externe contacten zijn onderhouden. 
 
 



 

   

 
Functie-eisen  
 
Kennis 
De functie vereist een HBO-(zorg)opleiding en een meerjarige HBO-managementopleiding. 
Aantoonbare kennis van en ervaring met processen in de V&V. Kennis en ervaring met 
bedrijfsvoering binnen teams. Kennis en ervaring op het gebied van teamontwikkeling. 
De functie vereist kennis van de organisatie, beleid en procedures, van het zorgproduct, de sociale 
kaart en relevante wet- en regelgeving zoals ZVW, WLZ en WMO. De functie vereist kennis om de 
ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen. Daarnaast zijn computervaardigheden en goede 
beheersing van digitale middelen en relevante softwarepakketten vereist. 
 
Zelfstandigheid 
De functie wordt binnen de kaders van het jaarplan en de begroting zelfstandig uitgevoerd. Er is 
een zelfstandige resultaatverantwoordelijkheid voor de eigen kerngebieden.  
Complexe zorgsituaties en vraagstukken met betrekking tot de bedrijfsvoering dienen opgelost te 
worden. Dit vereist inzicht in de gevolgen voor de middellange termijn. 
Initiatief en creativiteit zijn vereist bij het (door)ontwikkelen van producten en diensten en het voor 
het stimuleren van medewerkers hierin. Terugval is mogelijk op de Directeur Zorg. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zijn vereist bij het coachen en stimuleren van medewerkers, het 
implementeren van beleid en het adviseren van de directeur zorg met betrekking tot 
ontwikkelingen in de zorg- en dienstverlening. 
In de functie is sprake van (in- en externe) overleg- en onderhandelingssituaties, waarin belangen 
van medewerkers en cliënten bij elkaar moeten worden gebracht en weerstanden moeten worden 
overwonnen. Het voeren van externe besprekingen en onderhandelingsvaardigheden zijn nodig bij 
het uitbreiden en-of vernieuwen van producten of diensten. Voor het doorvoeren en begeleiden 
van veranderingen zijn vaardigheden vereist met betrekking tot het beïnvloeden, overtuigen, 
motiveren en corrigeren medewerkers.  
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, de 
teamontwikkeling, implementatie van het organisatiebeleid, het beheren van het teambudget en 
het realiseren van de prestaties binnen de eigen kerngebieden. 
De functiehouder heeft invloed op de ontwikkeling van tactisch beleid van RST Zorgverleners. 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 eigen kerngebieden en bij 
vervanging voor andere kerngebieden. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het coachen van medewerkers, voor het voeren 
van gesprekken in het kader van  overleg- en onderhandelingssituaties in zowel interne als externe 
contacten en voor het implementeren van beleid. 
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van jaarplannen, notities, 
rapportages en correspondentie. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het werken met de computer. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij de aansturing van de diverse processen binnen het team en de 
bewaking van de kwaliteit en veiligheid van zorgverlening, de bedrijfsvoering en het beheren van 
budgetten. 
Tevens is oplettendheid vereist met betrekking tot het signaleren van in- en externe ontwikkelingen  
die van invloed zijn op de zorgverlening binnen het teamgebied. 



 

   

Aandacht en opmerkzaamheid is ook van belang bij het coachen van de medewerkers, het 
opstellen van het jaarplan voor de eigen kerngebieden, het bewaken van de prestaties in de eigen 
kerngebieden en in de externe contacten. 
De oplettendheid wordt bemoeilijkt doordat er meerdere perspectieven en belangen in de gaten 
moeten worden gehouden. 
Onvoldoende oplettendheid kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en continuïteit van zorg en 
dienstverlening en voor het imago van RST Zorgverleners binnen de eigen kerngebieden. 
 
Overige functie-eisen 
De uitoefening van de functie stelt eisen aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij het 
coachen van medewerkers, bij het implementeren 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 van de teams. 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 teammanager verpleging & verzorging is het van belang over de volgende competenties 
te beschikken: 

- Je bent een persoonlijk voorbeeld en kunt in je handelen laten zien hoe je de visie van RST 
Zorgverleners draagt en vorm geeft. 

- Je weet te inspireren en bent nieuwsgierig naar anderen. 
- Je kent je stijl van leidinggeven én coachen en weet deze zodanig in te zetten dat teams en 

collega’s de beste bijdrage kunnen leveren aan onze gezamenlijke opdracht. 
- Je bent kritisch naar jezelf en het team om doelen te realiseren. 
- Je kunt belangstelling wekken, overtuigen en tegenstellingen overbruggen. 
- Je bent sterk in het leggen en onderhouden van (netwerk)contacten en relaties. 
- Je bent ondernemend in het realiseren van nieuwe producten en samenwerking met 

anderen. 
- Je kunt onderhandelen en tegenstellingen overbruggen bij in- en externe 

afstemmingsbesprekingen met betrekking tot samenwerking en uitbreiding en/of 
vernieuwing van de dienstverlening 

- Je werkt zelfstandig en bent vindingrijk en pro-actief. 
- Je bent instaat om de voortgang en resultaten te bewaken en daarop te interveniëren. 
- Je bent flexibel, kunt goed schakelen tussen de teams, het management en de 

ondersteunende diensten. 
- Je hebt de nodige deskundigheid met betrekking tot complexe zorgprocessen. 

 
 


