
Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan  
Indische, Molukse en Turkse ouderen. Daarnaast biedt Raffy extramurale zorg  
aan iedereen in Breda en omgeving die thuis woont en extra verzorging of  
verpleging nodig heeft. Bij Raffy proberen we het waardevolle en vertrouwde van 
de eigen cultuur in ere te houden. Deze cultuurgebonden gedachte is terug te  
vinden in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier  
waarop de medewerkers zich opstellen. Met recht kan gezegd worden dat  
Raffy een bijzonder huis is.  

 
Woonzorgcentrum Raffy en de Leystroom zijn een fusietraject gestart.  
De bedoeling van dit traject is beide organisaties in 2019 samen te smeden tot  
1 slagvaardige nieuwe organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit  
heeft en behoudt. Samen kleurrijk! De Leystroom en Raffy vinden elkaar in  
eenzelfde visie op zorg die uitgaat van de kernwaarden warmte, menselijkheid, gastvrijheid, 
een holistisch mensbeeld, authenticiteit, bewoners en cliënten in regie en vrijheid van leven. 
We hechten beiden aan het belang van kleinschaligheid. De korte en directe lijnen en de 
flexibele, pragmatische aanpak zijn een belangrijk voordeel voor cliënten, medewerkers en de 
wendbaarheid van de organisatie als geheel.  
 
Wij zijn met ingang van 1 januari 2019 op zoek naar een: 
 

Hoofd extramurale zorg 
voor 32 uur per week 

Wat ga je doen? 
Als hoofd extramurale zorg geef je (coachend) leiding aan het extramurale team van 25 
medewerkers (ca. 20 fte), waarbij je richting geeft aan de werkzaamheden. Je organiseert 
structureel en zorginhoudelijk overleg met de wijkverpleegkundigen en je geeft uitvoering 
aan het verzuim-, arbo- en opleidingsbeleid. Je draagt zorg voor een kwalitatief en 
kwantitatief voldoende personeelsbezetting en geeft sturing aan de invulling van de 
personele planning. Je beheert het budget van de extramurale zorg en bewaakt de realisatie 
van de gemaakte afspraken. Je ontwikkelt en implementeert het beleid binnen de 
extramurale zorg, stelt hiertoe beleidsplannen op voor de korte, middellange en lange 
termijn en draagt zorgt voor de realisatie hiervan. Je onderhoud contacten met andere 
zorgorganisaties over ontwikkelingen in de zorg en mogelijke samenwerking. Ook geef je 
leiding aan projectgroepen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe zorgproducten 
en kwaliteitsbeleid. Je ziet toe op administratieve verwerking van geleverde extramurale 
zorg door middel van het uitlezen, corrigeren en fiatteren van het digitaal 
zorgregistratiemiddel naar externe instanties zoals gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgkantoren. Hierbij bewaak je de kwaliteit van de extramurale zorgverlening volgende de 
gestelde kwaliteitsnormen. Tot slot heb je een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van 
beide teams in het kader van de fusie.  
 
In essentie is de organisatie gericht op de kwaliteit en continuïteit van de locaties en 
toekomstgerichte ontwikkelingen. Het realiseren van een dementievriendelijke samenleving 
is een belangrijk thema. Hierbij is de gemeenschapsgerichtheid essentieel, evenals 
samenwerking met andere organisaties, zoals wijkpartners. De organisatie wil krachtiger 
worden in de wijken, door ook bij mensen thuis de gemeenschapszin,  
 
 



sociale cohesie en steun te versterken. Als hoofd extramurale zorg, lever je hier een 
belangrijke bijdrage aan. 
 
Als lid van het MT geef je richting aan de gehele bedrijfsvoering van de organisatie. Je stuurt 
daarbij op interne en externe organisatieontwikkelingen, verbeter- en verandertrajecten en 
je vertaalt concrete acties en doelstellingen. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken en 
uitdragen van de missie en visie van de organisatie o.a. gebaseerd op de waarden, normen 
en rituelen van de Indische, Molukse en Turkse cultuur.  
 
Wat vragen we van jou? 

 Je bent in het bezit van een afgeronde HBO opleiding tot verpleegkundige, aangevuld 
met kennis van managementtechnieken in de gezondheidszorg op post-hbo niveau 
en meerjarige ervaringskennis in een leidinggevende functie; 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met het samenvoegen van teams; 

 Je hebt ervaring opgedaan als wijkverpleegkundige en je hebt affiniteit met de 
ouderenzorg;  

 Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg en kunt deze beoordelen op hun 
toepasbaarheid; 

 Je bent in staat om het algemeen bedrijfsbelang te laten prevaleren boven het 
persoonlijk of afdelingsbelang als lid van het MT; 

 Je kunt omgaan met weerstand, bent een krachtige persoonlijkheid die open en 
transparant is; 

 Je kunt persoonsgericht, deskundig en proactief werken en voelt je verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van dienstverlening waar Raffy voor staat; 

 Je kunt jezelf vinden in de cultuurgebonden gedachte en je voelt je prettig in een 
omgeving waarin we het waardevolle en vertrouwde van de verschillende  
culturen in ere houden. 

 
En wat bieden we je? 

 Een jaarcontract voor 32 uur per week, met uitzicht op een vast contract;  

 Salaris volgens cao VVT FWG 55 (min. € 2.533,15 en max. € 4.021,18  
per maand o.b.v.  een fulltime dienstverband van 36 uur per week)  
afhankelijk van je kennis en ervaring; 

 Andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden! Denk hierbij aan een  
eindejaarsuitkering van 7,4%, uitruilen van je reiskosten, een goed  
pensioenfonds (PFZW) en de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen  
door middel van scholing; 

 Tot slot een organisatie met gezellige collega’s met een fijne en informele  
sfeer waar we klaar staan voor elkaar, waar je serieus genomen wordt en  
waar je jezelf verder kunt ontwikkelen en groeien in jouw vakgebied! 

 
Solliciteren of vragen? 
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar vacatures@raffyzorg.nl  o.v.v. 2018-027. Voor 
meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Patricia Dam, HR adviseur via 
telefoonnummer 076-5225150.  
 
Voor meer informatie over Raffy of over de Leystroom, kun je kijken op onze websites: 
www.raffyzorg.nl en www.deleystroom.nl   
 
Ben jij de hoofd extramurale zorg die we zoeken? Solliciteer dan voor 14 december 2018.  
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