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Bestuurder Klimmendaal 

verbindende netwerker, betrokken en ondernemende leider met aantoonbare 

veranderervaring. Natuurlijk gezag en respect voor professionals en medewerkers, in 

staat hen te inspireren en te enthousiasmeren; “Op naar Klimmendaal 2020” 

 

Aanleiding vacature  

Per 1 januari a.s. vertrekt de huidige bestuurder van Klimmendaal, de heer mr. E. Rütters die vanaf 

juni 2018 als interim bestuurder betrokken is bij Klimmendaal nu zijn opdracht is voltooid.  

Klimmendaal is per 1 januari 2016 ontstaan uit de fusie van revalidatiecentrum ViaReva (Apeldoorn) 

en RMC Groot Klimmendaal (Arnhem) en werd vanaf de start van de nieuwe organisatie geleid door 

een tweehoofdige Raad van Bestuur, beiden afkomstig van een van de fusiepartners. Na hun vertrek, 

respectievelijk juni 2017 en april 2018 heeft de interim bestuurder zich breed ingezet voor de 

organisatie. Daarbij heeft hij veel aandacht besteed aan heroriëntatie op de positionering, het 

productportfolio, de samenwerkingspartners, de cultuur en de topstructuur. Intensief onderzoek, 

evaluatie op basis van interviews met in- en externe stakeholders en verkenningen van 

organisatiemodellen van collega revalidatieklinieken hebben geleid tot een nieuw besturingsmodel. 

Gekozen is voor een eenhoofdige Raad van Bestuur met de Medische Staf als gesprekspartner en 

een duale managementstructuur met integrale verantwoordelijkheid.  

 

Klimmendaal 

Klimmendaal revalidatiespecialisten biedt medisch specialistische revalidatiezorg in een 

verzorgingsgebied van zes regio’s: Arnhem, Doetinchem, Ede, Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Zorg 

wordt zowel regionaal als bovenregionaal geleverd. Dit wordt zowel gedaan vanuit een adviserende 

rol in vooral ziekenhuizen, maar ook aan verpleeghuizen, GZ-instellingen, bedrijfsartsen etc. als in 

multidisciplinaire behandelteams. Vanuit diverse locaties worden jaarlijks ruim 6.200 patiënten 

(volwassenen, jongeren en kinderen met een fysieke of cognitieve beperking) behandeld, waarvan 

ca. 5.200 poliklinisch en ruim 1.000 patiënten klinisch (cijfers jaarverslag 2017), meestal op basis 

van een modulair samengesteld behandelplan. Er werken ruim 650 zeer betrokken medewerkers en 

professionals (450 fte) met als primair doel in revalidatie: patiënten weer optimaal te laten 

participeren in de samenleving. De omzet bedraagt ca. € 41 mio.  

Klimmendaal als belangrijke speler in de regio ziet zich voor een voortdurende veranderopdracht 

geplaatst om enerzijds de top-medische specialistische revalidatie te kunnen blijven bieden aan 

patiënten met complexere aandoeningen en anderzijds dat te doen ondanks de budgettaire druk van 

overheid en verzekeraars. Een budgettaire druk die dwingt tot slimme bedrijfsvoering en 

samenwerking, positioneren en profileren van de expertrol in nauwe samenwerking met verwijzers 

en ketenpartners. Veranderingen als deze vragen veel van leiding en medewerkers in de organisatie. 

Daarbij mag de zorgverlening uiteraard op geen enkele manier in het gedrang komen. Verbinding 

tussen leiding en professionals en elkaar willen motiveren om beter te willen worden zijn cruciale 
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succesfactoren. De kernwaarden van Klimmendaal en een levendige cultuur van toewijding en 

professionaliteit zijn daarbij onontbeerlijk. De nieuwe bestuurder van Klimmendaal zal daaraan in 

woord en daad invulling moeten gaan geven.  

 

Opdracht komende periode 

In 2018 is ingezet op ontwikkeling en groei. Daartoe is de afgelopen periode een groot aantal 

initiatieven gestart vanuit een eerder opgesteld meerjarig beleidsprogramma “Op naar Klimmendaal 

2020”. In de recent opgestelde kaderbrief zijn doelen en kaders voor 2019 aangegeven en een 

doorkijk naar 2020. Zowel de geformuleerde opdracht als de kaderbrief zijn in een later stadium van 

de procedure voor kandidaten beschikbaar. 

Recent is akkoord gegeven op een nieuwe besturingsfilosofie. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn: 

 duidelijke positionering van de medische staf waarmee de medische inhoudelijke inbreng en 

verantwoordelijkheid op hoogste niveau is gewaarborgd en daarmee het eigenaarschap, 

individuele verantwoordelijkheid en ontwikkeling van zorgverleners; 

 duale en integrale verantwoordelijkheid op 2e echelon: bedrijfsvoering en medisch management; 

 het stimuleren van samenwerking en samenhang binnen de zorg en de locaties (ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, scholen) als tussen de zorg en ondersteuning; 

 stimuleren van een cultuur van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap op tactisch niveau. 

Om leiding te geven aan de doorontwikkeling van Klimmendaal wil en zal de nieuwe bestuurder zich 

voor langere tijd committeren aan de organisatie. Na twee jaar van fusie, reorganisatie en 

bezuinigingen transformeert Klimmendaal nu naar een fase van groei en ontwikkeling. Excellente 

zorg voor patiënten, verbinding, gelijk gerichtheid, leiderschap, vertrouwen, ambitie, samenhang, 

samenwerken en profilering zijn de sleutelwoorden voor de toekomst. Belangrijk accent dient te 

worden gegeven aan het versterken van de expertrol van Klimmendaal met ruimte en aandacht voor 

wetenschappelijk onderzoek en innovatie om te kunnen excelleren en zich te kunnen profileren als 

medische specialistisch expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde.  

 

Om dit alles te realiseren is met groot draagvlak van de Medische Staf, Managementteam, 

Ondernemingsraad, Cliëntenraad en medewerkers voor de komende jaren door de Raad van Toezicht 

een duidelijk omschreven opdracht geformuleerd, gericht vanuit relevante thema’s. Deze thema’s en 

specifiek de ontwikkeling en realisatie daarvan richten zich deels belangrijk op de interne organisatie; 

strategie en portfolio ontwikkeling, financieel beleid, cultuur en leiderschap, professionalisering van 

medewerkers, eigen verantwoordelijkheid, gedeeld vertrouwen en niet in de laatste plaats vanuit 

samenhang, alles gericht op consistentie voor de langere termijn.  

Echter door de interne, op bezuiniging gerichte focus van de afgelopen jaren is het absoluut 

noodzakelijk dat de externe wereld rondom Klimmendaal weer naar binnen wordt gehaald. Op alle 

niveaus in de organisatie zal het contact met externe stakeholders regionaal en bovenregionaal 
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(opnieuw) moeten worden geactiveerd, vanuit de te onderscheiden positie en dienstverlening van 

Klimmendaal en trots. Samen met en voor de patiënt is de basis van alles. 

 

De functie 

De functie van bestuurder van Klimmendaal kent met inachtneming van boven geformuleerde 

opdracht, de komende jaren een gevarieerde portefeuille:  

 expertisecentrum met ca. 12 locaties in 6 regio’s; 

 een ambitieus transitieproces in een dynamische omgeving; 

 strategische profilering en onderhouden en uitbreiden van extern netwerk; 

 verbindend leiderschap in relatie tot de medische staf, managementteam, Ondernemingsraad, 

Cliëntenraad, Raad van Toezicht, medewerkers, locaties, onze regio’s en het externe netwerk; 

 organisatieontwikkeling na de fusie; 

 gezonde bedrijfsvoering; 

 focus op verbinding, gelijk gerichtheid, excellentie, ambitie, inspiratie en resultaten;  

 investeren in extern partnership en netwerk; 

 groei en ontwikkeling; 

 interessante en omvangrijke vastgoedportefeuille. 

 

Competenties 

De bestuurder van Klimmendaal heeft (ruime) kennis en ervaring op het gebied van bij voorkeur 

bestuur en management in de gezondheidszorg. Noodzakelijk is een academisch opleidingsniveau en 

de kandidaat is gewend om samen te werken met hoogopgeleide professionals, waaronder medisch 

specialisten. Hij is in staat om zich zowel in strategisch, tactisch als operationeel niveau te 

verplaatsen, hierin effectief te communiceren en te schakelen. Hij weet de noodzakelijke verbetering, 

vernieuwing en samenwerking door middel van verbindend leiderschap, dialoog en gedragen 

concrete doelstellingen in gang te zetten. Hij weet de zorgprofessionals, managers en overige 

medewerkers te inspireren en uit te dagen. Hij heeft ervaring in het behalen van succesvolle 

resultaten bij sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten. Door zijn 

kennis, ervaring en visie weet hij het samenspel tussen zorg en ondersteuning optimaal in te richten, 

waarbij steeds voorop staat dat wij dit voor en met de patiënt doen. Hij vertaalt een strategisch 

beleidsproces met draagvlak naar concrete jaarplannen met bijbehorende begrotingen vanuit een 

meerjarig perspectief.  

Daarnaast beweegt hij zich gemakkelijk en verbindend in het externe netwerk en weet door open, 

transparant en constructief te communiceren de samenwerking met de externe partners adequaat 

te onderhouden en te verbeteren en met ondernemerszin nieuwe samenwerkingen in het belang van 

Klimmendaal te entameren. 

 

Voor de leesbaarheid is gekozen voor ‘hij’ echter moet ook worden gelezen als ‘zij’. 
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De persoon 

Hij beschikt over een uitstekend moreel kompas, organisatie- en omgevingssensitiviteit, een 

luisterend oor en oprechte interesse in mensen. Hij begeeft zich soepel en respectvol door alle lagen 

van de organisatie, is zichtbaar en toegankelijk zonder overdreven dominantie of hang naar 

populariteit. Hij is zich bewust van het belang van de externe omgeving, zowel wat partners, 

concurrenten als overige belangenhouders, zoals zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, 

koepelorganisaties etc. betreft. Hij kan goed inspelen op zijn gesprekspartners, is zeer 

communicatief, is oprecht nieuwsgierig, stelt adequate vragen en kan tot de kern van de zaak 

doordringen. Hij beschikt over flexibiliteit, relativeringsvermogen en humor. De bestuurder kan 

uitstekend prioriteiten stellen, de samenhang doorzien en de juiste competenties en talenten bij 

elkaar brengen om deze prioriteiten succesvol te realiseren. De bestuurder is zich er terdege van 

bewust dat hij voor Klimmendaal passend moet zijn en blijven. Daarom organiseert hij ambassadeurs 

voor zijn beleid, ‘tegenmacht’ voor kritieke reflectie en investeert hij in zijn eigen ontwikkeling. 

 

De leiderschapsstijl 

In zijn leiderschapsstijl is de bestuurder respectvol, verbindend, empathisch, transparant, 

inspirerend en resultaatgericht. Hij weet een organisatie in beweging te brengen, medewerkers uit 

te dagen en een appel te doen op medewerkers om gemotiveerd aan de realisatie van de 

organisatiedoelen bij te dragen en succesvol af te ronden. Hij beschikt over de moed om de waarheid 

te spreken, schuwt een noodzakelijke confrontatie niet en spreekt derhalve medewerkers aan, maar 

is zelf ook aanspreekbaar. Hij beschikt over een gezond zelfvertrouwen en zelfkritiek en durft 

vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan zijn team. Naast het belang van een goede 

beheersorganisatie weet hij Klimmendaal verder te professionaliseren in een continue verbeterings- 

en vernieuwingscyclus. 

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

Het salaris is conform de normering van de WNT, inschaling WNT klasse IV, max. € 172.000,--. Het 

betreft een fulltime dienstverband.  

Van kandidaten die worden gepresenteerd op de shortlist wordt verwacht dat deze medewerking 

verlenen aan het invullen van een vragenlijst van een ondersteunend beoordelingsinstrument, 

namelijk Management Drives. Van de potentieel te benoemen kandidaat wordt verwacht dat deze 

akkoord gaat met het afnemen van een (ontwikkel) assessment. Voor het tijdpad wordt ervan 

uitgegaan de bestuurder te benoemen vóór 1 november 2018. 
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Voor informatie en solliciteren  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Marlous 

Bijl van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700.  Indien u na het lezen van de informatie 

geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en 

motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Marlous.Bijl@crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen 

wij graag vóór uiterlijk 22 september 2018.  
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Bijlage   Inrichting procedure en planning 

 Wat: Wie: Wanneer: 

F
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Werving 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 

27.09.2018 

01.10.2018 
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 CV Presentatie 

 kandidaten (ca. 6/7) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

 

 

11.10.2018  

 

Management Drives t.b.v. uit te nodigen 

kandidaten voor 1e ronde 

 Kandidaten 

 Crown Gillmore 

 

Ronde 1:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 

potentieel geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie  

 Crown Gillmore  

 

16.10.2018 

12.00 – 17.00 uur 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissies 

met max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie  

 Crown Gillmore 

 

22.10.2018 

9.00 – 17.00 uur 

 

 Terugkoppeling advies  

adviescommissie aan selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissies 

 Selectiecommissie 

 

 Selectiecommissie 

22.10.2018 

Assessment (optie)  Kandidaat 

 Assessor (psycholoog Crown Gillmore) 

Optie: 

24.10.2018 
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Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie. / Voorzitter RvT 

 Kandidaat 

29.10.2018 

11.30 – 12.30 

Benoeming   Raad van Toezicht Vóór 1 november 2018 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  

Aanstelling   Raad van Toezicht Bij voorkeur 01.01.2019 

 

 

 


