
 
 
 
 
 
 
 
Functie:   Inkoper 
Dienstverband/uren:  28-32 uur per week (een jaar met uitzicht op vast dienstverband) 
Werk- en denkniveau: HBO+/WO 
Functieschaal:  schaal 11 
Vacaturehouder:  Ellen Wichard, Regiomanager a.i. RSJ IJsselland 
 
Dit zijn wij 
Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) is het regionale samenwerkingsverband 
van de elf gemeenten in de regio IJsselland voor de uitvoering van de taken uit de Jeugdwet. De 
gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle hebben hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) opgericht. De 
gemeenten werken allen vanuit hun eigen lokale autonomie. De regionale samenwerking dient de lokale 
werking te faciliteren. 
 
Dit doe jij 
Je bent verantwoordelijk voor een dekkend zorglandschap in de regio en adviseert individuele 
aanbieders en gemeenten over ontwikkelingen, gericht op inkoop. Je vertaalt de strategische 
uitgangspunten, die door de gemeenten zijn geformuleerd, naar de inkoopstrategie en de (te wijzigen) 
inkoop-voorwaarden. Daarbij adviseer je over complexe en brede vraagstukken m.b.t. jeugdzorg waar 
deze impact kunnen hebben op lopende of nog af te sluiten overeenkomsten. Je onderhandelt met 
zorgaanbieders over prijzen en voorwaarden, conform het inkoopbeleid. Hierbij beoordeel je 
prijs/kwaliteitsverhoudingen en overige condities van zorgaanbieders. Je werkt nauw samen met de 
Contractmanagers en Contractbeheer voor het o.a. het opstellen van de inkoop(raam)overeenkomsten 
en de eenmalige inkoopovereenkomsten. Verder toets je de rechtmatigheid en doelmatigheid van de 
overeenkomsten en maakt dit bespreekbaar met de Contractmanagers (wie bespreekt met 
gemeenten/aanbieders, wanneer nodig etc.). 
 
Een paar taken die bij de functie horen zijn: 
§ Adviseert de Regiomanager en de gemeenten en ondersteunt bij de strategische inkoopprocedure 

rondom de in te kopen jeugdzorg. 
§ Verzorgt de inkoopprocedures rondom de in te kopen jeugdzorg gericht op dekkend zorglandschap 

en periodiek openzetten van poorten, zoals deze in het geldende inkoopdocument is verwoord. 
 
Dit ben jij 
§ HBO+/WO werk- en denkniveau en een NEVI of een vergelijkbare opleiding  
§ Inhoudelijke kennis van en/of ervaring met inkoop binnen het Sociaal Domein, affiniteit met de 

Jeugzorg is een sterke pré 
§ Communicatieve vaardigheden, waaronder bemiddeling en onderhandelen 
§ Analytisch en oplossingsgericht 
§ Ervaring als netwerker en goed kan schakelen tussen diverse partijen en organisaties 
 
Dit bieden wij 
Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega’s én hebt inhoudelijk interessant werk. Verder mag 
je verwachten:   
§ Salaris van maximaal € 5.372,- (maximum schaal 11) bruto per maand op basis van 36 uur per 

week.  
§ Dienstverband voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar 

onbepaalde tijd. 
§ Reiskosten- en thuiswerkkostenvergoeding. 



§ Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto jaarsalaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld 
en eindejaarsuitkering), dat je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen 
mee te kopen. 

§ Flexibiliteit qua werktijden en thuiswerken wordt goed gefaciliteerd. 
§ Goede bereikbaarheid van kantoor per openbaar vervoer. 
§ Laptop en mobiele telefoon worden ter beschikking gesteld. 
 
Meer weten? 
Laat weten wie je bent en wat je wilt weten. Bel, mail of app voor meer informatie met Ellen Wichard, 
Regiomanager a.i., 06 13 34 57 80, e.wichard@rsj-ijsselland.nl of Elisabeth Hoekstra, HR professional 
a.i., 06 30 34 13 80, e.hoekstra@rsj-ijsselland.nl. 
 
Procedure 
Jouw motivatie en CV ontvangen wij graag voor 1 februari 2023. Dit mag je sturen naar e.hoekstra@rsj-
ijsselland.nl. De gesprekken worden gehouden op dinsdagmiddag 7 februari (eerste gesprekken) en 
op maandagmiddag 13 februari (2de ronde gesprekken). 

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


