
 
 

 

De Posten is een zelfstandige zorgonderneming, stevig verankerd binnen (de zuidwijken 

van) Enschede. De cliënten en hun naasten, de medewerkers, vrijwilligers en 

buurtbewoners: samen vormen zij de Posten, een organisatie die midden in de 

veranderende samenleving staat, actief is en anticipeert op de ontwikkelingen. Aandacht 

heeft voor de gevolgen van het overheidsbeleid en toch een eigen gezicht behoudt. Met 

veel enthousiasme en betrokkenheid bieden medewerkers en vrijwilligers in samenwerking 

met mantelzorgers diensten aan (kwetsbare) ouderen en andere zorgvragers op het gebied 

van wonen, welzijn, thuiszorg, revalidatie en verzorging en verpleging.  

 

In verband met terugtreding wegens ziekte van de huidige directeur-bestuurder zijn wij op 

zoek naar een  

     

   directeur-bestuurder                     

 

 

Verbinder en relatiebouwer  

U bent integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het strategisch 

beleid en de bedrijfsresultaten. Uw inspanningen zijn gericht op een optimale balans tussen 

welbevinden van de cliënt, kwaliteit van zorg en financiële belangen. U beschikt over een 

heldere en innovatieve visie. Op basis daarvan werkt u samen met management en 

medewerkers aan een samenhangend beleid, duidelijke kaders voor de bedrijfsprocessen 

en ruimte voor ondernemerschap. U ontwikkelt en verstevigt strategische relaties en 

verbreedt de positionering van de Posten binnen Enschede en op regionaal/landelijke 

niveau.  

 

Integer, inspirerend en ambitieus 

U bent een betrouwbare en deskundige gesprekspartner op diverse niveaus. U creëert 

draagvlak voor veranderingen. Samen met uw medewerkers bouwt u aan vernieuwende 

zorgproducten en diensten. U gelooft in de visie van de Posten op zorg en op zelforganisatie.  

Uw enthousiasmerende aanpak resulteert in een cultuur waarin het welzijn van de cliënt 

voorop staat, waarin medewerkers zich voortdurend ontwikkelen als zelfstandige en 

klantgerichte professionals en waarin nieuwe ideeën en initiatieven tot bloei komen.  

 

Het aanbod van de Posten 

Deze eindverantwoordelijke functie in een sector die volop in beweging is biedt u talrijke 

uitdagingen. Het ambitieniveau is hoog en gevarieerd: het verder stimuleren en faciliteren 

van de transitie naar zelforganisatie en kleinschaligheid in de woonzorg, het meedenken 

over en meewerken aan de zich sterk ontwikkelende thuis- en wijkzorg en het investeren in 

samenwerking met relevante partijen en nieuwe vormen van zorg- en (commerciële) 

dienstverlening. Ook wacht u de taak een ingrijpende verbouwing en renovatie in goede 

banen te leiden, om enerzijds aan de moderne eisen voor verpleegzorg te voldoen en 

tegelijkertijd voor de wijk een levendig steun- en ontmoetingspunt te worden.  

 

Sluiten uw ambities, kennis en ervaring aan op ons aanbod? 

De Raad van Toezicht ontvangt graag uw sollicitatiebrief met duidelijke motivatie en C.V. 

uiterlijk 11 september a.s. per e-mail via directiesecretariaat@deposten.nl. 

 

Aanvullende informatie over de Posten in het kader van deze functie, kunt u vinden op de 

website van de Posten (www.deposten.nl); voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u 

contact opnemen met de heer H. Tossaint, voorzitter Raad van Toezicht. Voor contact en 

vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij mw. L. Koning via telefoonnummer 

053-4753753.  

 

Oriënterende gesprekken worden gepland in week 38. Een assessment kan onderdeel zijn 

van deze procedure.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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