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Heb jij ervaring met het voeren van procesregie? Vind jij het een uitdaging om 
leiding te geven zonder macht? Om samen tot een plan van aanpak te komen en 
ben je niet bang om knopen door te hakken? Heb jij kennis van en inzicht in de 
verschillende doelgroepen en samenwerkingspartners op het gebied van zorg en 
veiligheid in de regio Brabant Zuidoost?  
 
Dan komen wij graag met jou in gesprek, want we zoeken een nieuwe  
 
 

Procesregisseur (m/v)  
32 – 36 uur per week 

 
Wie zijn wij?  
Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat in de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen 
geen oplossing wordt bereikt. Dan zijn regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. 
In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken maatschappelijke organisaties samen bij 
de aanpak van deze complexe problematiek wanneer er sprake is van een knelpunt op inhoud of 
in de samenwerking. Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant te 
verbeteren. Dankzij deze netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt 
en beter beheersbaar. 
 
Wil je meer weten over wat het Zorg- en Veiligheidshuis doet? Kijk dan het volgende filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=b24499WscOc 
 
Wat ga je doen?  
Als procesregisseur voer je onafhankelijke procesregie. Je analyseert de casus, inventariseert 
welke ketenpartners betrokken moeten worden en organiseert op basis van die informatie de 
casusoverleggen.  
 
Je bent de voorzitter van het overleg en je komt tot een gezamenlijke beeldvorming en 
oordeelsvorming en stelt samen met ketenpartners een plan van aanpak op. Je weet in geval van 
knelpunten te komen tot een doorbraak. Dit doe je op basis van je brede kennis van de 
interventies van de ketenpartners en jouw sterke communicatievaardigheden. Je bewaakt de 
voortgang: je stuurt aan op goede communicatie en samenwerking tussen partijen.  
 
Als blijkt dat afspraken niet worden nagekomen dan ben jij degene die de ketenpartner hierop 
aanspreekt en onder de aandacht brengt op het juiste niveau. Dit doe je op een bestuurlijk 
sensitieve wijze.  
 
Je bent aanspreekpunt voor het netwerk en ook zichtbaar in dit netwerk, door bijvoorbeeld aan te 
sluiten bij lokale triages of signaleringsoverleggen. Zowel in je casussen als in je netwerk creëer je 
draagvlak. Daarnaast adviseer je ketenpartners over complexe casuïstiek en gerelateerde 
onderwerpen, zoals opschaling via het AVE-model.  
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Wat bieden wij?  
Een hele interessante werkomgeving met leuke, gemotiveerde en betrokken collega’s en de 
mogelijkheid om zowel op ons kantoor in Helmond als vanuit huis te werken. Bij deze functie 
hoort, afhankelijk van opleiding, kennis, kwaliteiten en ervaring, een salaris van maximaal € 4.671 
bruto per maand (schaal 10 gemeenten cao) op basis van 36 uur per week. In uitzonderlijke 
gevallen is een uitloop mogelijk in loonschaal 11.   
Onze stichting kan alleen een aanstelling bieden op basis van detachering. De startdatum wordt in 
overleg bepaald en in eerste instantie ontvang je een contract voor een jaar met de mogelijkheid 
om (bij goed functioneren) deze te verlengen voor een jaar of voor onbepaalde tijd.  
 
Geïnteresseerd?  
Je kan je motivatie en cv sturen naar secretariaat@zvhbzo.nl o.v.v. “Sollicitatie procesregisseur”. 
Onderdeel van de selectieprocedure kan een simulatie van een casusoverleg zijn of een 
ontwikkelassessment. Wil je eerst nog wat meer informatie over de inhoud van deze functie? 
Neem dan contact op met Evan Frank, ketenmanager Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, 
via telefoonnummer 0648403050.  
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