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Directeur Care  

 
ondernemend, resultaatgerichte peoplemanager die zowel in- als extern verbindend kan 

zijn en vooral ook gevoel en affiniteit heeft voor de sector  
 

Aanleiding voor de vacature is het vertrek van de huidige directeur per 1 juli aanstaande, onder 

wiens leiding de afgelopen 20 jaar de ontwikkeling naar Zuyderland Zorg heeft plaatsgevonden. 

 

                                    
is de naam van de organisatie die op 1 januari 2015 is ontstaan uit de fusie 

tussen Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern. Zuyderland omvat in 

juridische zin twee stichtingen, de zorgorganisaties Zuyderland Medisch Centrum en Zuyderland 

Zorg. Het concern biedt Cure & Care vanuit één ziekenhuis op vijf locaties, geestelijke 

gezondheidszorg, revalidatie, acht zorgcentra, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, twee hospices en 

huishoudelijke hulp en heeft een totaalomzet van € 750 mio. Met ongeveer 9.700 medewerkers, 

waarvan 330 medisch specialisten is Zuyderland een van de grootste werkgevers van Limburg. 

Kernwaarden zijn professionaliteit, veiligheid, gastvrijheid en doelmatigheid. In bijlage 1 treft u een 

organogram van Zuyderland Cure en Care. 

 

Zuyderland Zorg 

Onder Zuyderland Zorg vallen vier bedrijfsonderdelen, alle met de juridische status van een BV, 

namelijk: Zuyderland Zorgcentra, Zuyderland Thuiszorg, Zuyderland Jeugdgezondheidszorg en 

Zuyderland Huishoudelijke Hulp.  

De BV’s, zijn bestuurlijk met elkaar verbonden, echter hebben ieder hun eigen bedrijfsvoering.  

De Zorgcentra en JGZ zijn 100% dochters van Zuyderland.  

 

Kerncijfers 2017 

BV Cliënten per jaar Omzet Fte 

Zuyderland Zorgcentra 2.100 € 109 mio 1.450 

Zuyderland Thuiszorg  2.400 €   21 mio 375 

Zuyderland Jeugdgezondheidszorg 1.100 €    2 mio 25 

Zuyderland Huishoudelijke Hulp 3.800 €   11 mio 300 
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Vanuit en in combinatie met de verschillende bedrijfsonderdelen wordt een breed palet aan 

verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding en thuiszorg geboden voor alle reguliere en ook 

bijzondere doelgroepen, inclusief palliatieve zorg in twee High Care hospices. Zuyderland Zorg neemt 

verantwoordelijkheid voor de integrale zorg in haar regio. De kracht van de dienstverlening en positie 

zit in de onderlinge verbinding intern (dus ook met het ziekenhuis), maar uiteraard ook met externe 

samenwerkingspartners in de regio.  

 

Externe ontwikkelingen 

Een terugtredende overheid kiest voor een duidelijk meer ondersteunende rol en verwacht dat 

burgers vanuit zelfredzaamheid meer eigen regie nemen op hun leven én dus ook in kwetsbare fases 

waarin zorg noodzakelijk is. Verschuiving heeft plaatsgevonden en alleen burgers met een complexe 

zorgproblematiek kunnen rekenen op zorg en begeleiding door professionals. Beschikbare budgetten 

worden krapper, terwijl in de regio Limburg de verwachting is dat het aantal ouderen met 

zorgbehoeften groeit. Voor de bekostiging hebben zorgorganisaties te maken gekregen met 

meerdere partijen (gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraar); stakeholders met ieder hun eigen 

inhoudelijke en (financiële) eisen. Dit vraagt om zorgvuldig stakeholdermanagement en leidt o.a. 

ook tot een grotere administratieve en procedurele lastendruk voor zorgorganisaties. 

Stakeholdermanagement heeft ook een veel bredere betekenis gekregen en richt zich ook sterk op 

het ontstaan en onderhouden van nieuwe verbindingen in de keten en vraagt om nieuwe, efficiënte 

en effectieve samenwerkingen. Technologische ontwikkelingen en innovatie spelen een rol en zijn 

bedoeld om processen in de zorg efficiënter te maken en de kwaliteit van leven van cliënten te 

verhogen. Maar deze ontwikkelingen vragen ook om nieuwe deskundigheid van medewerkers. Van 

hen wordt verwacht dat zij daarin flexibel kunnen meebewegen in een regio die zich kenmerkt door 

vergrijzing en ontgroening, waarmee zich ook direct een ingewikkelde arbeidsmarktproblematiek 

voordoet. 

 

Ontwikkelingen en opgaven Zuyderland  

De cliënt staat centraal in de kernopdracht van Zuyderland Zorg. Die kernopdracht van Zuyderland 

Zorg is het leveren van optimale zorg aan de cliënten, waarbij het welbevinden en het welzijn van 

cliënten leidend zijn (zie missie / visie). 

 

Missie / visie 

Zuyderland Zorg stelt de cliënt in staat zo lang mogelijk zijn eigen leven te leiden door samen excellente en nabije zorg te 

organiseren, uitgevoerd met passie en betrokkenheid in nauwe samenwerking met partners in onze regio. 

 

Zuyderland Zorg is een zorgbedrijf waar betrokken professionals ondernemend invulling geven aan de zorgbehoeften 

van de cliënten. De zorgverlening bestaat uit een persoonlijk en op elkaar afgestemd pakket van wonen, verpleging, 

verzorging, behandeling en begeleiding/ondersteuning. De zorgvragen van de cliënten bewegen zich op een continuüm van 

huishoudelijke ondersteuning in de eigen woonomgeving tot en met intramuraal multidisciplinair verleende verpleging en 

behandeling en palliatieve zorg, in combinatie met service- en dienstverlening. Een adequate woonomgeving omvat daarbij 

een uitgekiende mix van wonen, zorg en welzijn. 
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Heel specifiek in relatie tot de externe ontwikkelingen met betrekking tot het bevorderen van 

efficiënte en  effectieve ketenzorg ligt een sterk belangrijke kracht van Zuyderland in het kunnen 

aanbieden van een (intern) breed pakket aan dienstverlening en ondersteuning in de keten. Dit gaat 

over ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en de transfer van een patiënt naar een cliënt met een 

vervolgvoorziening, thuis met zorg, een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice. Het doel van 

ketenzorg is dat de patiënt/cliënt die zorg op maat krijgt, die voor hem of haar van toepassing is. 

Zuyderland kan dit leveren vanuit de eigen diverse organisatieonderdelen in de regio. Het 

uitgangspunt is om integrale zorg te bieden en zich niet selectief op doelgroepen of diensten te 

richten. Daarnaast is samenwerking met andere zorgpartners en actieve en continue ontwikkeling 

hiervan evident voor de continuïteit en positionering van Zuyderland in de regio. Zowel intern- als 

extern vraagt dit om specifieke aandacht en verbinding. De financiële en vastgoed situatie is gezond 

te noemen, het medewerkers verloop is relatief beperkt. De vergrijzing en ontgroening in de regio 

bieden kansen voor groei in de markt, echter heeft ook zijn weerslag op het medewerkerspotentieel 

dat met een ongunstigere leeftijdsmix de dynamiek in de zorg en het tempo daarbij niet even flexibel 

en wendbaar kan volgen. Kwaliteit van zorg en veiligheid vragen, mede op basis van de van 

overheidswege opgelegde kwaliteitskaders, continue aandacht in een veranderende omgeving waarin 

cliënten steeds meer zelf regie nemen, vrijheid hebben om te bepalen wat goed is voor hun beleving 

van welzijn, terwijl aan organisatiekant de inspectie verplichtende regelgeving heeft.  
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Plaats in de organisatie  

De Directeur Care rapporteert rechtstreeks aan het lid van de Raad van Bestuur (COO CARE en 

tevens CFO); de heer drs. R.E.A. Goffin. De Bestuurder is daarmee de hiërarchisch leidinggevende 

van de Directeur Care. De functionele en operationele (bestuurlijke) aansturing van alle onderdelen, 

ressorterend onder de Zorgcentra en JGZ van Zuyderland is gedelegeerd naar de Directeur Care. 

Vanuit deze structuur en het bevorderen van onderlinge samenwerking op dienstverlening heeft de 

Directeur Care directe bemoeienis in de divisies Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp (BV’s). Vanuit de 

BV-structuur is de rol van directeur-bestuurder voor de onderdelen Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp 

belegd bij de Bestuurder Care; de heer drs. R.E.A. Goffin.  

De Directeur Care is het directe aanspreekpunt voor, en legt en onderhoudt contact met de 

medezeggenschap: OR, CR en VAR (met ouders/verwanten en (wettelijke) vertegenwoordigers van 

cliënten en medewerkers). Extern heeft hij/zij contacten met zorgverzekeraars, zorgkantoren 

(financier Wlz), gemeenten (financier Wmo, Jeugdwet), samenwerkings- en ketenpartners zoals 

organisaties voor ouderenzorg of psychiatrie, andere zorgaanbieders, huisartsen 

woningbouwcorporaties, onderwijs, koepel-en brancheorganisaties.  
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Opdracht   

De Directeur Care is eindverantwoordelijk voor, en direct verantwoordelijk voor het 

aansturen/besturen van de Care en hiermee voor het opstellen en realiseren van de strategische 

doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten op basis van de ingezette koers 

(2016 - 2020). Om zich te onderscheiden van andere care aanbieders en ten behoeve van een 

gezonde continuïteit van de organisatie met bijbehorende vereiste kwaliteit van dienstverlening en 

zorg is voor de komende periode van vijf jaar een viertal relevante speerpunten benoemd die gericht 

zijn op: het welbevinden van de cliënt (zowel door de organisatie van zorg en welzijn als door het 

realiseren van diverse vastgoedprojecten) / (technologische) innovatie / het benutten van de positie 

in het Zuyderland-concern / het realiseren van ketenzorg (zie bijlage). Kansen in de markt om zich 

optimaal te kunnen positioneren worden benut om mogelijke bedreigingen af te weren en interne 

sterktes uit te bouwen en zwaktes te verbeteren. Voor de nieuwe Directeur Care liggen hier direct 

de uitdagingen voor een succesvolle implementatie en realisatie.  

Profiel Directeur   

De Directeur Care legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur, geeft vanuit vertrouwen en 

ruimte voor creativiteit, direct leiding aan de leden van het Managementteam, leidt de MT 

vergaderingen die zijn gericht op zorgvuldige én snelle besluitvorming en op eenheid en consistentie 

van beleid. De Directeur Care is communicatief, verbindend naar zowel in- als externe 

belanghebbenden en in staat om mensen mee te krijgen om beoogde transities daadwerkelijk 

mogelijk te maken. Als leider én manager is de Directeur Care krachtig, bezit uithoudings- en 

doorzettingsvermogen om organisatieveranderingen vanuit een normatieve benadering in structuur, 

cultuur, verbeteringen van de (financiële) bedrijfsvoering en product/diensten ontwikkeling succesvol 

aan te sturen en te consolideren naar een stabiele situatie. Daarbij houdt deze rekening met de 

gedefinieerde resultaatdoelstellingen en ratio kaders. Kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg 

aan cliënten houdt de Directeur Care scherp voor ogen.  

Ten aanzien van de aansturing van de Managers/Directeuren concretiseert de Directeur Care de 

gekozen besturingsfilosofie van integrale management en vertaalt deze integrale 

verantwoordelijkheid in heldere competentieprofielen. Hij/zij ontwikkelt op basis daarvan het 

competentiemanagement, maakt met managers concrete resultaatafspraken op basis van 

strategisch beleid en jaarplannen en volgt de realisatie door middel van periodieke 

voortgangsrapportages en -gesprekken. Hij/zij bewaakt de eigen agenda en focus op het strategische 

niveau en legt de tactisch/operationele verantwoordelijkheid bij de managers. Daartoe versterkt 

hij/zij de competenties van deze managementlaag door effectieve ontwikkeling. Om de cirkel van 

planning, sturing en verantwoording te sluiten adresseert hij/zij bij de Managers/Directeuren zowel 

gerealiseerde positieve als achterblijvende resultaten. Dit doet hij/zij door middel van periodieke 

voortgangsrapportages en –gesprekken. Hij/zij is vooral ook een teamplayer die graag en ‘slim’ 

gebruik maakt van de kennis en vaardigheden van de collegae om zich heen,  is in staat om daarbij 

enerzijds ‘los te laten’ en anderzijds ook om tijdig en adequaat (zakelijk) in te grijpen.  
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Boegbeeld én teamplayer  

Naast de onderstaande competenties is het voor de Directeur Care belangrijk dat deze zich bewust 

is van de boegbeeldfunctie, zowel intern als extern. Goede samenwerking tussen organisaties en 

professionals in de keten of het netwerk verhoogt de kwaliteit van zorg en tevredenheid van cliënten. 

Aanbieders van zorg, welzijn en wonen werken steeds meer als één team samen met de cliënt en 

zijn omgeving. Door het meer gezamenlijk organiseren van zorg heeft de cliënt minder last van de 

‘muren’ tussen verschillende zorgorganisaties. Bij uitstek is Zuyderland Zorg door de intensieve 

samenwerking en korte lijnen met het ziekenhuis en relaties daarvan, in staat gemakkelijk verbinding 

te leggen in de keten en daarmee de cliëntenzorg effectiever, efficiënter en kwalitatief beter te 

organiseren. Dit betekent voor de Directeur Care dat deze daarin plezierig zichtbaar dient te zijn als 

boegbeeld én teamplayer en via zichzelf de organisatie zowel intern als extern profileert, positioneert 

als een kwalitatief en betrouwbare partner. En daarin vooral ook zelf initiatief toont.  Dit kan alleen 

succesvol zijn als de Directeur Care integer is en bewaker van het maatschappelijke, betekenisvolle 

imago van Zuyderland, de identiteit actief uitdraagt en de organisatie effectief positioneert bij de 

gekozen doelgroepen, in staat is met belanghebbenden te onderhandelen, zowel met 

samenwerkingspartners als met financiers. Samenwerken vraagt ook om een teamplayer. Hij/zij is 

consistent in gedrag en houding met de visie en waarden van Zuyderland.  

 

Competenties 

1. Visieontwikkeling 

Ontdekt nieuwe mogelijkheden, voordat zij zich voordoen, ontwikkelt een visie en handelt op basis 

daarvan. Ontwikkelt een visie in de gehele (interne en externe) organisatiecontext. Heeft een lange 

termijn visie op de toekomst van de organisatie, rekening houdend met de ontwikkelingen in de 

markt. Betrekt in de besluitvorming daarbij de inzichten van de Raad van Bestuur, OR, CR en VAR. 

 

2. People management  

Het motiveren en enthousiasmeren van anderen om een bepaald van te voren, helder gedefinieerd 

resultaat te behalen: stimuleert en geeft ruimte/verantwoordelijkheid aan anderen zodat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. Toont waardering en erkent prestaties, heeft empathie en spreekt aan 

op eigen verantwoordelijkheid. Daagt uit, laat leren, inspireert tot het navolgen van gezamenlijke 

doelen en het leveren van resultaat. Is zich bewust van zijn/haar positie als Directeur. Zet hierbij 

zijn/haar persoonlijkheid in, waarbij ruimte is voor humor.  

 

3. Ondernemerschap 

Ziet patronen en verbanden in informatie en vertaalt die naar een voorstelling van toekomstige 

(gewenste) patronen en verbanden. Ziet kansen en weet deze te benutten. Gebruikt het bestaande 

netwerk en breidt het uit. Hanteert een planmatige aanpak, ontwikkelt en benut nieuwe concepten 

en modellen om tot nieuwe business mogelijkheden te komen. Moedigt ondernemend gedrag en 

eigenaarschap bij anderen aan en ondersteunt hen daarin. Heeft daarbij oog voor ‘meer dan alleen 

maar cijfers en winstgevendheid’. Wil ook bijdragen aan en participeren in de samenleving. 
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4. Omgevingsbewustzijn 

Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwikkelingen of andere 

omgevingsfactoren en weet deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. Is 

op de hoogte van zowel maatschappelijke als economische en politieke ontwikkelingen en heeft 

gevoel voor trends, zowel landelijk als regionaal.  

 

5. Ontwikkeling in- en externe relaties (netwerken) 

Is in staat vanuit een intrinsiek verbindende en sociaalvaardige en communicatieve persoonlijkheid 

relaties in een breed spectrum van stakeholders te initiëren, te bouwen, te onderhouden maar ook 

te delen. Creëert netwerken met mensen zowel binnen het eigen concern als buiten de eigen 

organisatie, die van nut kunnen zijn bij de realisatie van werkdoelstellingen. Weet goed samen te 

werken met andere organisaties/ketenpartners binnen het sterk veranderende zorglandschap. Werkt 

planmatig aan de ontwikkeling van contacten: stelt vast wie sleutelfiguren zijn en bouwt daarmee 

relaties op. Werkt systematisch aan de uitbreiding van het netwerk.  

 

6. Resultaatgericht 

Is gericht op het uiteindelijke organisatieresultaat en op de resultaten, die de algehele rentabiliteit 

van het bedrijf zullen verbeteren. Weegt investeringen en opbrengsten in tijd, geld of middelen tegen 

elkaar af en zoekt actief naar mogelijkheden voor optimalisatie. Kijkt hoe op eerdere activiteiten 

voortgebouwd kan worden en/of hoe zij gereconstrueerd kunnen worden om kostenbesparingen te 

bereiken. 

Betrekt kosten en baten als criterium bij alle te nemen besluiten in relatie tot de (inhoudelijk) te 

verwachten resultaten. Onderneemt activiteiten die relevante toegevoegde waarde leveren voor de  

gehele organisatie, zowel op de korte als de lange termijn.  

 

7. Beïnvloedend vermogen 

Kan anderen beïnvloeden door ideeën en plannen zodanig te presenteren dat zij hun standpunt 

wijzigen en/of hun activiteiten daarop aanpassen, waarbij tot participatie wordt uitgenodigd. 

Maakt gebruik van beïnvloedingsplannen en -strategieën, waarbij de aandacht wordt gericht op de 

gehele organisatiecontext. Zet netwerk/lobby en allianties in en is in staat deuren te openen op het 

hoogste niveau bij de rijksoverheid, in gemeenten en bij landelijke organisaties.  
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Functie-eisen  

 Functioneert (denk- en werkniveau) op academisch niveau, met voorkeur voor een afgeronde 

academische opleiding.  

 Ruime integrale leidinggevende ervaring op relevant niveau in een complexe organisatie 

(bijvoorbeeld in de gezondheidszorg;) directionele ervaring in een VVT instelling is een pré.  

 Kennis van strategische vraagstukken in de gezondheidszorg, doorziet de politieke en 

maatschappelijke context waarbinnen Zuyderland actief is.  

 Proactieve, resultaatgerichte instelling met oog voor risico’s en haalbaarheid.  

 Ervaring met innovatievraagstukken, creatief, ziet kansen en is in staat om bewezen concepten 

te vertalen naar en duurzaam te implementeren binnen de organisatie. Is in staat om 

vernieuwing in de samenwerking met externe partijen te initiëren. 

 Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op korte 

termijn op te bouwen en te onderhouden.  

 Is een representatieve persoonlijkheid die de organisatie bij externe partijen (verzekeraars, 

media, gemeente, etc.) kan vertegenwoordigen.  

 Verandermanager die moeilijke besluiten durft te nemen en implementeert. Aantoonbare 

ervaring met het in goede banen leiden van op verandering gerichte organisatie-

ontwikkelingsprocessen. 

 Ervaring met cultuur- en gedragsverandering, kan hierbij invulling geven aan de voorbeeldrol 

en het reflecteren op dit nieuwe gedrag door het tonen van leiderschap, duidelijk en zakelijk 

handelen, door zichtbaar en toegankelijk te zijn. 

 Denkt vanuit een normatieve benadering waarbij een bepaald minimum rendement dient te 

worden behaald; beschikt daarvoor over aantoonbare kennis van en inzicht in de bekostiging 

en over de vaardigheden en intrinsieke motivatie om (noodzakelijke) besparingen te realiseren, 

zonder dat de zorg van cliënten daaronder lijdt. Stuurt daar ‘hard’ op en monitort consequent 

of de door zijn/haar gestelde doelen snel genoeg worden bereikt.  

 Kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen 

plannen voor het behalen van het gestelde doel. 

 Organiseert eigen tegenspraak en borgt een onafhankelijke procesgang van de noodzakelijke 

veranderingen. 

 Heeft kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer, risicomanagement, 

bedrijfsvoering, vastgoedbeleid, kwaliteit en veiligheid van zorg, ICT en sociaal beleid en kan 

verbindingen tussen deze sturingsgebieden leggen (integrale dienstverlening). 

 Heeft ervaring met de positionering  en ontwikkeling van de ondersteunende diensten en 

stafafdelingen vanuit een decentrale besturingsfilosofie en outside-in benadering waarbij het 

primaire proces zo goed mogelijk wordt ondersteund. 

 Heeft ervaring met het integraal managementconcept en weet hier leiding aan te geven; werkt 

actief aan competentieversterking van medewerkers en leidinggevenden om meer 

verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 

 Beschikt over een besluitvaardige en resultaatgerichte stijl van leidinggeven op basis van 

geïnformeerd vertrouwen, voert de dialoog en kan beleid en uitvoering met elkaar verbinden. 
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 Weet van het Management Team een krachtig orgaan te maken dat zich verantwoordelijk voelt 

voor een gezamenlijk resultaat en zich richt op het organisatie brede belang (in plaats van het 

belang van het eigen domein). Hij/zij bewaakt derhalve de eenheid en samenhang van het 

beleid en stimuleert dat er in het MT plaats is voor samen-  en tegenspraak.  

 Is verbonden met de regio; is woonachtig in de regio, dan wel hebt de bereidheid te verhuizen 

naar de regio. 

  

Persoonskenmerken  

 Heeft een natuurlijk overwicht, is authentiek en heeft een sterke persoonlijkheid. 

 Is een integer directeur die de missie, visie en de belangen van de organisatie voorop stelt. 

 Is een prettige en betrouwbare gesprekspartner op elk niveau binnen de organisatie.  

 Kenmerkt zich in de stijl van aan/besturen door balans tussen zakelijkheid, resultaatgerichtheid 

en oog voor de persoon. Biedt enerzijds de gelegenheid om van fouten te leren en presteren te 

verbeteren en laat anderzijds structurele achterstand in prestaties niet doorwoekeren. 

 Is in staat om op verschillende niveaus te acteren, staat dicht bij de organisatie; heeft 

voldoende praktische ervaring om medewerkers verder te helpen in hun ontwikkeling; kan 

hierbij effectief vormgeven aan situationeel leiderschap. 

 Is een bruggenbouwer die interne en externe belanghebbenden verbindt.  

 Is gericht op consolideren en verbinden en vervult een voorbeeldfunctie voor wat betreft 

samenwerken.  

 Inspireert en enthousiasmeert mensen om hun grenzen te verleggen, verantwoordelijkheid te 

nemen en het beste uit zichzelf naar boven te brengen. 

 Staat garant voor heldere beslissingsbevoegdheden en open informatie als de sleutel tot een 

succesvolle uitvoering van de vastgestelde strategie.  

 Durft out of de box te denken met een “get it done mentaliteit”. 

Arbeidsvoorwaarden  

Het betreft een fulltime dienstverband en gezien de omvang en verantwoordelijkheid van de functie 

vindt inschaling marktconform plaats / volgens de CAO Ziekenhuizen, FWG 80+. Een 

arbeidsovereenkomst wordt vooralsnog afgesloten voor een periode van één jaar met de 

uitdrukkelijke vermelding dat deze bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een overeenkomst 

voor onbepaalde tijd.  

 

Solliciteren  

Als u meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie zenden 

naar Crown Gillmore t.a.v. marlous.bijl@crowngillmore.nl. Kandidaten die worden voorgesteld aan 

de opdrachtgever vragen wij een vragenlijst van Management Drives / ACT in te vullen.  

Voor de beoogde te benoemen kandidaat zal een assessment onderdeel uitmaken van de 

procedure. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ellen van den 

Hoven via telefoonnummer 033 – 28 58 700.  Graag ontvangen wij uw reactie vóór uiterlijk  19 

maart a.s. 
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Bijlagen: I  Organogram Zuyderland en Zuyderland Care 

II   Speerpunten koers  

III Planning 
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Bijlage I : Organogram 
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Bijlage II : Speerpunten koers 

Om zich te kunnen onderscheiden van andere care aanbieders is een viertal strategische speerpunten 

gedefinieerd die richting geven aan de ontwikkeling van Zuyderland Zorg.  

 

Speerpunten voor de komende vijf jaar zijn gericht op: 

1. Welbevinden van de cliënt: 

- maximale continuïteit van zorg; 

- coördinatie door één verantwoordelijke medewerker; 

- altijd vanuit het perspectief van de cliënt, dicht bij zijn eigen beleving en leefgewoonten; 

- voortdurende monitoring en bijstelling van zorg(verlening); 

- vanuit intrinsieke aandacht en goede communicatie; 

- competente medewerkers / kleinere teams, georganiseerd rondom cliënt; 

- passend vastgoed, inclusief de afbouw van tweepersoonskamers. 

2. Innovatie: 

- technologische toepassingen t.b.v. welbevinden; 

- technologische toepassingen t.b.v. ondersteuning van medewerkers bij hun (zorg) taak; 

- eigen verantwoordelijkheid / regie / vrijheid medewerkers. 

3. Positie in concern: 

- optimaal inzetten van interne ketenzorg gericht op verbetering kwaliteit van zorg en 

efficiency voor alle onderdelen; 

- benutten van keten voor (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers. 

4. Ketenzorg met speciale aandacht voor de regio Parkstad: 

- nauwe samenwerking, afstemming over en coördinatie van zorg van cliënten met de overige 

Zuyderland onderdelen en externe partners in de keten, waarbij in het bijzonder de door-

ontwikkeling van deze keten in de regio Parkstad. 
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Bijlage III : Inrichting procedure en planning 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Werving 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 

04/05/06.04.2018 

 

Week 14  

F
A
S
E
 2

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6-8)  

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

 

19.04.2018 

10.30 – 12.00 uur 

 

 

Week 16 

 

Management Drives / ACT t.b.v. 

kandidaten shortlist 

 Kandidaten  

 Crown Gillmore 

Uiterlijk 19.04.2018 Week 16 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 

potentieel geschikte kandidaten. 

(shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolg 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

25.04.2018  

12.00 - 14.00 uur 

of 26.04.2018 

8.30 - 10.30 uur 

 

Week 17 

Assessment  

max. 2 kandidaten  

 

 Kandidaat/kandidaten 

 Psycholoog 

 

01.05.2018  

 

Week 18 

 

Besluit keuze max. 2 kandidaten voor 

vervolg procedure Ronde 3 

 Selectiecommissie 08.05.2018 Week 19 

Ronde 3:  

Gesprek met max. 2 kandidaten  

klankbordcommissie 

 

 Kandidaat/kandidaten 

 Klankbordcommissie 

 Crown Gillmore 

 

15.05.2018 

 

Week 20 

Ronde 4:  

Kennismakingsgesprek adviescommissie 

met potentieel benoembare kandidaat 

 

 Kandidaat  

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore  

 

22.05.2018 ochtend 

 

Week 21 

 

Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat  Selectiecommissie Uiterlijk 25.05.2018 Week 21 

F
A
S
E
 3

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  HR  

 Kandidaat 

Uiterlijk  

28.05.2018 

Week 22 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen Uiterlijk 31.05.2018 Week 22 

Benoeming   Nader te bepalen Uiterlijk 

31.05.2018 

Week 22 

 

Aanstelling   Bestuurder  n.t.b. 

 


