
 

 

M.O.C. ’t Kabouterhuis is een behandel-, onderzoek- en expertisecentrum voor het Jonge Kind. Van 
opvoedondersteuning tot psychiatrische zorg. Alles onder 1 dak georganiseerd. 
M.O.C. ‘t Kabouterhuis is er voor het jonge kind (0-7 jaar) dat opvalt en extra hulp nodig heeft om een goede start te 
maken. Hulp verlenen doen we bij het gezin thuis, op het kinderdagverblijf, op school, of op een van onze 8 locaties.  

 

Wij zijn op zoek naar een: 

Regio Manager Organisatie m/v 

16-24 uur per week 

We zijn op zoek naar een collega die de functie RMO voor het IMH team wil invullen.  

 

Functieomschrijving 

Als Regio Manager Organisatie (RMO) geef je in een duale structuur met de Regio Manager Inhoud (RMI) 

leiding aan de medewerkers binnen het IMH team. Daarbij is kennis en ervaring met de transitie van belang 

omdat er veel werk is in afstemming met verschillende ketenpartners en gemeenten en het implementeren 

van de verschillende pilots die lopen in de gemeenten. Je geeft samen met de RMI leiding aan het team 

zodanig dat het team zelfstandig en optimaal functioneert en doelstellingen kan realiseren. 

Je bent verantwoordelijk op de resultaatgebieden: 

 Financiën 

 Inhoudelijk beleid 

 Personeelsbeleid 

 Externe regionale contacten 

Specifiek voor het IMH team. 

Het IMH-team staat voor de opgave om intern en extern het werken vanuit de IMH-visie stevig neer te zetten 

en te verbinden. Vanwege deze ontwikkelopdracht voor dit team wordt na een jaar een evaluatie gehouden 

hoe het team ervoor staat en hoe de doorontwikkeling eruit ziet. Vanwege deze reden wordt deze functie 

vooralsnog voor één jaar ingevuld. 

Functie eisen 

 Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond, aangevuld met een managementopleiding; 

 Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring in het leidinggeven van professionals in een zorgorganisatie; ervaring 
in de jeugd GGZ is een pre. 

 Je hebt ervaring met PR-werk en het leiding geven aan teams, t.b.v. zelfstandigheidsbevordering van 
teams en je bezit ruime kennis van de (jeugd)zorg; 

 Je bent slagvaardig, probleemoplossend en beschikt over goede sociale en communicatieve 
vaardigheden; 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 Salaris conform de CAO-Jeugdzorg, minimaal € 3.054,42 en maximaal € 4.615,63 bruto per maand 
(Schaal 11) bij een fulltime dienstverband van 36 uur p/w; 

 Een aanstelling van 24 uur per week voor 1 jaar  

 Werkdagen worden in overleg vastgesteld; 

 Eindejaarsuitkering van 8,3%  
 

Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. W. van den Oudenrijn, manager bedrijfsvoering. Zij 

is telefonisch bereikbaar via 020-6445351. 

 

Solliciteren 

Solliciteren kan uiterlijk tot donderdag 5 oktober 2017. Stuur je motivatie en CV via de mail naar: 

solliciteren@kabouterhuis.nl o.v.v. je naam en vacaturenummer: 2017-42-RMO 

mailto:solliciteren@kabouterhuis.nl



