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Bestuurder  

 “die kan uitleggen wat Frans van Cruchten*, zijn ouders en verwanten  

én medewerkers van PSW hebben aan de ingezette koers  

én die de resultaten daarvan in processen kan borgen en bestendigen in de organisatie” 

 

* Frans van Cruchten was een cliënt van PSW; een bijzonder mens, gekend en geliefd bij veel PSW-ers. Als 

jonge man kwam hij bij PSW, aanvankelijk alleen bij dagbesteding, later ook bij wonen. De toenmalige (eerste) 

bestuurder van PSW, Fien Wolters, grondlegger van de visie/missie van PSW, gebruikte zijn naam vaak. Met 

name als haar het gevoel bekroop dat het niet meer over de cliënten ging: ”Kan iemand mij vertellen wat 

Fransje van Cruchten hieraan heeft?” Haar focus op de cliënten en hun vragen was kenmerkend voor PSW en 

is dat meer dan 60 jaar later nog steeds! 

 

Aanleiding vacature  

Per augustus van dit jaar verlaat de huidige bestuurder PSW en zet zijn loopbaan voort als bestuurder 

van De Zorggroep. De afgelopen zes jaar heeft hij belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling en 

sterke groei van PSW.  

 

Korte schets  

PSW is opgericht in 1955, als antwoord op vragen van ouders die ondersteuning wensten voor hun 

kinderen met een verstandelijke beperking in de eigen omgeving en zoveel mogelijk in de 

samenleving in plaats van daarbuiten. PSW is op eigen kracht gegroeid en doorontwikkeld op basis 

van de visie/missie van toen. Altijd in antwoord op vragen van de cliënten en hun omgeving. Anno 

2018 biedt PSW  zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en senioren bij 

wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Cliënten hebben een lichte, matige of ernstige 

verstandelijke beperking en kunnen een bijkomende (lichamelijke of zintuiglijke) beperking of 

(psychiatrische of sociale) problematiek hebben. Juist vanwege de stevig gelegde basis en het 

uitgangspunt in de start van de organisatie is er een nog steeds aanwezige, gevoede en gevoelde 

focus op (de vragen van) de cliënten en op een zo groot mogelijke verbinding met hun 

ouders/verwanten/omgeving. Missie en visie zijn hierop gebaseerd en beschreven in “De Taak”.  

 

Kengetallen: Zorg en diensten worden in en vanuit ruim 50 locaties in Noord- en Midden-Limburg 

geleverd aan ca. 2000 cliënten, verdeeld over Wlz, Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Bij PSW zijn 

ca. 1050 medewerkers werkzaam. De omzet van PSW bedraagt ca. € 47 mio. (bron jaarverslag 

2017). Het Centraal Bureau  is gevestigd in Herten (Roermond). PSW wordt in haar dienstverlening 

ondersteund door 460 vrijwilligers. 

 

Groei:  PSW is de laatste jaren sterk gegroeid. Groei vindt zowel plaats in de Wlz als het 

sociaal domein. Redenen zijn gelegen in toename van de vraag, kwalitatief goede imago van PSW in 

de regio, maar ook omdat de laatste jaren sterk is geïnvesteerd in ondernemerschap en aan de  
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positionering van PSW in het sociaal domein. Door strategische keuzes van collega-organisaties 

ontstond hier ruimte. Belangrijke uitdaging en opgave is het kostendekkend krijgen van deze vorm 

van dienstverlening, juist ook vanwege de onzekere bekostiging. 

 

Organisatie: PSW kiest voor korte lijnen en kent een eenhoofdige bestuursstructuur. PSW gelooft 

in het huidige organisatiemodel, waarin teamleiders een cruciale spilpositie innemen in de 

ondersteuning van de teams en medewerkers bij hun dagelijkse werk voor cliënten en ook in de 

relatie met ouders/verwanten. De bestuurder geeft direct leiding aan de managers in het primair 

proces (vier) en de managers van de ondersteunende diensten: Financiën, P&O, ICT, Vastgoed en 

Zorgondersteuning. De vier zorgmanagers en de managers Financiën en P&O vormen met de 

bestuurder het Management Team en zij voeren het Management Overleg Bedrijfsvoering (MOB).  

Hierbij sluit ook de bestuurssecretaris aan (zie bijlage I voor organogram). PSW heeft bewust 

gekozen voor het organiseren van zorg vanuit de gevraagde dienstverlening en niet vanuit een 

regionale indeling. 

 

Missie / visie: De Taak 

Diepgeworteld en doorleefd op alle niveaus in en rondom PSW is hun missie en visie: het bevorderen 

van een volwaardige plaats in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking, waarbij 

zij zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. 

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: 

 Regie over het eigen leven 

PSW werkt vanuit een individuele benadering die in de eerste plaats gericht is op het persoonlijk 

welzijn van de cliënt op basis van de individuele zorgvraag en een zo groot mogelijke eigen 

verantwoordelijkheid van de cliënt. 

 Werken in de driehoek 

PSW werkt op basis van gedeelde verantwoordelijkheid met de cliënt zelf en de ouders/verwanten.  

 De cliënt in de samenleving 

Mensen met een verstandelijke handicap hebben recht op een volwaardige plaats in de 

samenleving. Zij hebben daarbij hun leven lang ondersteuning van anderen nodig. PSW heeft 

aandacht voor fysieke en sociale integratie in de samenleving en stimuleert actieve betrokkenheid 

van het netwerk van de cliënten. 

 Ontwikkeling van mogelijkheden en vaardigheden 

PSW is gericht op het ontwikkelen, benutten of in stand houden van mogelijkheden en 

vaardigheden van cliënten. 

 Professionele en betrouwbare organisatie 

PSW is een professionele en betrouwbare organisatie met deskundige medewerkers en geeft zich 

voortdurend rekenschap van de vragen die de samenleving stelt. Cliënten, ouders/verwanten en 

medewerkers voelen zich gekend. Medewerkers zijn betrokken en hebben een positieve inzet. 
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Maatschappelijk ondernemen en stakeholders 

De maatschappelijke doelstelling van PSW richt zich op zorg en ondersteuning bij een eigen leven in 

de lokale samenleving, die daarin als geheel ook moet investeren. Ouders/verwanten zijn de 

belangrijkste stakeholders van PSW, vertegenwoordigd in de verschillende cliëntenraden en 

ouder/verwantenraden, op lokaal en organisatieniveau. Met hen wordt continue dialoog gevoerd en 

zij vervullen, naast de formele medezeggenschapsrol, een rol als klankbord en adviesorgaan voor 

bestuurder, managers en teamleiders. Met het zorgkantoor worden in de periodieke overleggen 

belangrijke ontwikkelingen en wederzijdse verwachtingen en prestaties besproken in een kritisch 

opbouwende sfeer. Gemeenten zijn in toenemende mate belangrijke stakeholders. PSW is voor hen 

een betrouwbare en meedenkende partner over transformatie en innovatie en werkt actief aan goede 

relaties met de diverse gemeenten in Midden- en Noord-Limburg om samen te werken aan 

transformatie. Verder werkt PSW met vele partijen binnen en buiten de zorg. Die samenwerking is 

een voorwaarde om cliënten in de samenleving te kunnen begeleiden, onder meer met het oog op 

werkplekken voor cliënten, woonmogelijkheden en opvang en onderwijs. 

 

Ontwikkelingen  extern 

De meest indringende ontwikkelingen die van invloed zijn op de verstandelijk gehandicaptenzorg is 

de invoering per 2015 van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, waarbij gemeenten de regie 

hebben gekregen voor de bekostiging van en de toeleiding naar een deel van de zorg. De 

overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten is gepaard gegaan met een korting van 

beschikbare financiële middelen. Een en ander leidt tot toenemende aandacht voor kwaliteit van 

zorg, in combinatie met doelmatigheid en doeltreffendheid, die vervolgens tot uitdrukking komt in 

de noodzaak van ketensamenwerking en ontschotting van dienstverlening. Voor zorgorganisaties 

betekent dit enerzijds dat zij elkaars concurrent worden, en anderzijds dat zij interdisciplinair 

(moeten) samenwerken om in het belang van cliënten de juiste ondersteuning te bieden en efficiënter 

met gemeenschapsgelden om te gaan.  

Een specifieke externe ontwikkeling betreft de verschuiving binnen de totale doelgroep mensen met 

een verstandelijke beperking. Het aantal kinderen met een ernstig verstandelijke handicap neemt 

af, met name door prenatale screening en verbeterde zorg rondom zwangerschap en (vroeg) 

geboorten. Het aantal kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) 

neemt toe. Vaak gaat het om LVB plus, dat wil zeggen een LVB met een bijkomende problematiek. 

Binnen de Wlz neemt het aantal mensen met een verstandelijke beperking toe ten opzichte van de 

andere sectoren (V&V, GGZ). 

 

Interne ontwikkelingen en opdracht 

Ook voor PSW leidden externe ontwikkelingen tot significante bezuinigingen en een forse verhoging 

van de administratieve lasten. Zowel in de Wlz als in het sociale domein blijft de nadrukkelijke 

opdracht: vermaatschappelijking en participatie, waarbij de cliënt regisseur is van zijn eigen leven. 

Een opdracht die PSW op het lijf is geschreven. PSW groeit; de ingezette koers is tot nu toe succesvol 
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gebleken. Belangrijke resultaten zijn groei in het sociaal- en Wlz domein in Noord- en Midden-

Limburg en uitbreiding van de doelgroep in het sociaal domein. Juist vanwege de doorleefde visie en 

opdracht en de goede naam die PSW bij (potentiële) cliënten en zorgmedewerkers heeft, krijgt PSW 

in toenemende mate vragen van andere doelgroepen, met name van kinderen, jongeren en 

(jong)volwassenen met een bijkomende GGZ, sociale of multi-problematiek. Een deel van de nieuwe 

cliënten heeft eerder zorg en ondersteuning ontvangen van collega-organisaties en voor hen lijkt 

PSW in staat te zijn een passend antwoord te geven.  

 

Kwaliteit van zorg en werk  

Bezuinigingen en toename van administratieve lasten hebben het nodige gevraagd van de 

medewerkers van PSW. Desondanks heeft PSW de kwaliteit van zorg kunnen behouden op het goede 

niveau van vóór de decentralisaties. De tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers, 

die regelmatig worden gehouden, en de dagelijkse contacten met cliënten en hun ouders/verwanten 

en met de medewerkers geven vertrouwen voor de toekomst.  

 

Aansturing en organisatieontwikkeling 

Zoals reeds aangegeven, kiest PSW voor korte lijnen, hetgeen goed functioneert in het huidige 

organisatiemodel, waarin de opbouw vanuit de bestuurder via vier zorgmanagers en teamleiders 

richting teams en medewerkers verloopt. Om dit model toekomstbestendig te maken is het belangrijk 

de interne organisatie en systemen aangesloten te houden op de zorginhoudelijke ambities en groei.  

Zoals in de zorgvisie eigen regie een centrale plaats inneemt, wordt ook de eigen organisatie 

doorontwikkeld in de richting van meer eigen regie ofwel eigenaarschap van medewerkers/teams. Er 

wordt nadrukkelijk op gestuurd dat op het niveau van team en medewerker een hogere mate van 

eigenaarschap en ruimte ontstaat, om zelf invulling te geven aan de ondersteuning van cliënten. 

Eigen verantwoordelijkheid nemen, meedenken en een cultuur van duidelijkheid en aanspreken 

maken daar deel van uit. 

Doorontwikkeling van de teams is nodig, waarbij de teamleiders steeds meer coach en inspirator 

worden en minder bezig (moeten) zijn met beheersmatige zaken. Teamleiders zullen, als spil in de 

organisatie, ook vaker en meer tijd besteden aan sector- of organisatiebrede projecten. 

Doorontwikkeling geldt ook voor de managers. Zij blijven financieel en inhoudelijk verantwoordelijk 

voor hun cluster en hebben daarbinnen ruimte om met middelen te schuiven. In de relatie tussen 

managers en bestuur ligt het accent van de managers op ‘going-concern’ en het realiseren van 

afgesproken inhoudelijke en bedrijfsmatige doelen, terwijl de bestuurder zich vooral heeft gericht op 

strategie, innovatie, nieuwe projecten, externe samenwerking en organisatieontwikkeling. Aandacht 

voor het lean organiseren van werkprocessen en elkaar daar ook op aanspreken is op alle niveaus in 

de organisatie van toenemend belang. 

 



 

5 

 

Taken en verantwoordelijkheid bestuurder 

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van PSW. De bestuurder richt 

zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie op korte- en lange termijn, 

vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en 

de centrale positie van de cliënt daarin. De bestuurder maakt een zorgvuldige en evenwichtige 

afweging tussen de belangen en waarden van cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, 

de belangen en waarden van de medewerkers. 

De bestuurder stuurt de totale zorgorganisatie aan en is verantwoordelijk voor de totstandkoming 

van de strategie en de daarop gebaseerde strategische plannen en (meerjaren-) beleidsplannen. 

Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de realisatie van de beleidsplannen, alsmede voor de 

resultaatontwikkeling van de gehele zorgorganisatie en de kwaliteit en veiligheid van de zorg en 

dienstverlening. 

De bestuurder is verder verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s verbonden aan de strategie 

en de verschillende activiteiten en onderdelen van de organisatie, het handelen van medewerkers en 

de maatschappelijke positionering van de organisatie. Hij/zij bevordert de eenheid van beleid en de 

bereidheid van alle organisatieonderdelen om over de afzonderlijke werkgebieden heen te kijken, 

integraal te denken en handelen en multidisciplinair samen te werken. Hij/zij draagt bij aan het 

scheppen van een veilig en open klimaat, waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd 

worden tot openheid, elkaar aanspreken, eigen verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap 

bevorderen. Daarmee wordt breed een klimaat van open overleg in combinatie met besluit- en 

daadkracht binnen de organisatie en met de raad van toezicht bevorderd. De bestuurder heeft in 

gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en handelt, intrinsiek gedreven conform de beginselen 

van Good Governance. 

 

Governance 

De bestuurder rapporteert aan de raad van toezicht. Gezamenlijk werken zij op basis van de 

Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht wordt gevormd door een voorzitter en vier leden. 

De kaders voor bemensing en werkwijze zijn vastgelegd in de statuten en de Reglementen raad van 

toezicht en raad van bestuur. Deze nieuwe code sluit goed aan bij de visie van PSW op goed bestuur 

en professioneel toezicht: focus op vertrouwen, goed gedrag, reflectie en dialoog in plaats van 

procedures en afvinklijsten.  

 

Specifieke opdracht bestuurder 

De opdracht voor de nieuwe bestuurder is op basis van de bestaande strategie en de gemaakte 

jaarplannen verder ontwikkelen en implementeren van de geformuleerde besturingsfilosofie en 

strategische koers vanuit een sterke onderlinge verbinding en samenhang. De bestuurder 

ondersteunt de geformuleerde missie, visie, doelen en strategie, implementeert en zorgt dat deze 

gekend en doorleefd, uitgevoerd en geëvalueerd worden. Belangrijke voorwaarde is dat de 
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organisatie in staat  is om zich verder door te ontwikkelen, te leren en mensen mee te krijgen vanuit 

een lerende cultuur en tegelijkertijd aandacht te hebben voor de kwaliteit van primaire processen en 

borging van de veranderingen. 

De bestuurder geeft direct leiding aan de managers en de bestuurssecretaris en waarborgt de 

continuïteit en vitaliteit van de organisatie. Uitgangspunt bij het vormgeven van beleid is dat het 

positioneren van PSW wordt versterkt en waar mogelijk uitgebreid. Dit is voorwaardenscheppend 

voor bloeiende locaties waarin de wens van de cliënt en omgeving centraal staan. Tevens draagt dit 

bij aan aantrekkelijk werkgeverschap en een constante verbetering van de kwaliteit van de zorg- en 

dienstverlening. De belangrijkste strategische thema’s voor de komende tijd zijn: 

 het verder toekomstbestendig maken van PSW, waarbij het belangrijk is de interne organisatie 

en systemen aangesloten te houden op de zorginhoudelijke ambities en groei; 

 het stimuleren en faciliteren van eigenaarschap / eigen regie van medewerkers op alle niveaus in 

de organisatie. Hoewel deze visie zeer doorleefd is, vraagt dit punt tegen de achtergrond van een 

veranderende omgeving voortdurend om aandacht en dialoog met stakeholders;  

 doorontwikkeling van de teams waarbij de teamleiders zich als spil in de organisatie positioneren 

en hun eigen netwerk ontwikkelen en meer tijd besteden aan beleidsmatige-, sector- of 

organisatiebrede projecten; 

 stimuleren en organiseren van innovatie in brede zin, onder meer op basis van een meerjaren 

innovatieplan. Het samenwerken met andere organisaties in innovatienetwerken is hierbij erg 

belangrijk; 

 toepassing ICT en zorgtechnologie. Indien laagdrempelig en goed georganiseerd, kan inzet van 

ICT en zorgtechnologie het primaire proces ondersteunen, de eigen regie van cliënten en 

medewerkers op een hoger plan brengen én leiden tot grotere efficiëntie en kostenbesparing. 

PSW moet blijven omgaan met grote veranderingen en mogelijkheden op het gebied van ICT;  

 ook rond het verder ontwikkelen en borgen van de kwaliteitszorg is er nog een aantal uitdagingen, 

zoals het doorontwikkelen van het werken met de nieuwe OP’s (ondersteuningsplannen), de 

implementatie van het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en het verder ontwikkelen van 

een cultuur van continue verbeteren van kwaliteit van zorg; 

 de externe veranderingen en de uitgezette koers van PSW vragen om een nadrukkelijke 

investering in strategisch HRM beleid en meer concreet om kwalitatieve en kwantitatieve 

personeelsplanningen en een verandercultuur van continu leren en ontwikkelen, en duurzame 

inzet van medewerkers, mede in het licht van serieuze arbeidsmarktproblematieken in de zorg;  

 huisvesting en vastgoed: mogelijk worden nog twee relevante bouwprojecten in eigen beheer 

uitgevoerd. 

 

Algemeen profiel bestuurder 

De bestuurder beschikt uiteraard over visie, strategisch vermogen, kennis over organisatie 

ontwikkeling en stakeholders en dient te beschikken over aantoonbare bestuurlijke en strategische 

kwaliteiten en ervaring. In aantoonbare expertise en ervaring betekent dit dat de kennis en ervaring 
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aanwezig moet zijn op zowel het gebied van zorg als bedrijfsvoering en wordt gestreefd naar een 

evenwichtige aandacht voor aspecten daarvan.  

Om goed te kunnen functioneren beschikt de bestuurder over: 

 affiniteit met de zorgsector in het algemeen en met de verstandelijk gehandicaptenzorg in het 

bijzonder; 

 verantwoordelijkheid en integriteit; 

 deskundigheid en relevante ervaring vanuit een integrale (eind)verantwoordelijkheid; 

 ondernemingszin, teamgeest en een sociale instelling. 

 

Om in algemene zin goed te functioneren geldt verder dat de bestuurder dient te beschikken over: 

 academisch werk- en denkniveau; 

 communicatieve en sociaalvaardige, toegankelijke persoonlijkheid; 

 visionair leiderschap en een proactieve benadering; 

 aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in professionele maatschappelijke 

organisaties; 

 aantoonbare managementvaardigheden; 

 ervaring met medezeggenschap; 

 inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit die aan een organisatie als PSW 

worden gesteld; 

 een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk; 

 inzicht over taken en rollen tussen bestuurder en de raad van toezicht, ofwel bekend zijn met de 

onderwerpen van Good Governance; 

 een onafhankelijke opstelling en toewijding; 

 een reflecterende- en lerende grondhouding en deze kunnen toepassen; 

 natuurlijk gezag en het kunnen uitdragen van de voorbeeldrol en –functie; 

 het vermogen in teamverband te functioneren; 

 in staat het boegbeeld van de organisatie te zijn; 

 toewijding en beschikbaarheid. 

 

Van de bestuurder wordt verwacht dat hij/zij maatschappelijk actief is, zich blijft ontwikkelen en zich 

verdiept in de doelstelling en de zorg- en dienstverleningsfunctie van de organisatie. De bestuurder 

is in staat op authentieke wijze meerdere bestuursstijlen (verbinder, netwerker, ondernemer, 

procesregisseur en aanjager) te combineren en daarin te kunnen variëren. De bestuurder is bovenal 

een verbinder en laat mensen samenwerken, begeleidt en stuurt processen en procedures en heeft 

regie. Heeft visie en organiseert de richting. Hij/zij moet, waar nodig ook durven ingrijpen als 

activiteiten in strijd zijn met de koers of niet passen binnen de besturingsfilosofie, strategie of 

gewenste cultuur. Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij onafhankelijk en op grond van kennis en 

gezag kan en durft te handelen. Zijn gezag moet geworteld zijn in kennis, ervaring of (gebleken) 

affiniteit met de sector.  
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De bestuurder heeft te maken met vele in- en externe partijen en verschillende belangen en thema’s, 

die tegelijkertijd aandacht en besluitvorming kunnen vragen. In dit complexe veld dient de 

bestuurder overzicht te houden en daarin onafhankelijk en effectief te handelen. 

 

De bestuurder is primair verantwoordelijk voor de communicatie met de raad van toezicht, de 

bewaking van een adequaat en helder proces van besluitvorming, de goede vergaderorde en neemt 

initiatieven om de vitaliteit van de organisatie te bevorderen en te verduurzamen. Hij is voorzitter 

van het managementteam en ziet toe op de eenheid van beleid en bevordert dit. De bestuurder 

bewaakt de goede naam van PSW en draagt zorg voor de integriteit en de compliance van de 

organisatie. 

 

Persoonsprofiel 

Qua persoonlijk profiel gaat de voorkeur uit naar iemand die, met aandacht voor het primaire proces, 

uit kan bouwen wat in gang is gezet en de goede initiatieven neemt voor doorontwikkeling van visie 

en strategie. Tegelijkertijd is, gegeven de gerealiseerde groei en zorgvernieuwing, borging van de 

veranderingen in de interne werkprocessen van groot belang. Hij/zij kan goed luisteren en straalt 

een lerende attitude in woord en in daad uit en betrekt daarbij mensen van binnen en buiten de 

organisatie en brengt domeinen, denkbeelden en mensen daarin bij elkaar. Daarbij wordt de 

verbinding tussen de inhoudelijke zorg, cliënten, verwanten en professionals opgezocht en 

verstevigd. Zijn of haar bestuurlijke kwaliteiten maken daarbij het verschil.  

Hij/zij communiceert op natuurlijke wijze open en transparant, is enthousiasmerend en loyaal. 

Is kwaliteitsgericht, behoudt in zaken de menselijke maat, is laagdrempelig benaderbaar en 

voldoende zichtbaar binnen de zorgorganisatie. Innovatie, vernieuwing en het voortdurende streven 

naar verbetering van de zorg voor cliënten zit in de genen van de ideale kandidaat. Mede vanwege 

nog mogelijk uit te voeren bouwprojecten is affiniteit en ervaring met vastgoed gewenst. Concrete 

leidinggevende ervaring in de zorg in het algemeen of in de verstandelijk gehandicaptenzorg in het 

bijzonder strekt tot aanbeveling, maar is geen vereiste. Verbondenheid met de sector en de ambitie 

om een lange-termijn commitment aan te gaan, samen te leren en te werken binnen het sociaal 

domein zijn dat wel. 

 

Wonen in de regio Noord- of Midden-Limburg is geen vereiste; wonen op bereisbare afstand wel. 

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

Het salaris is conform de normering van de WNT, inschaling WNT klasse II. Het betreft een  

full-time positie. Continuïteit van bestuur is uitermate relevant. Derhalve wordt uitgegaan van een 

aanstelling voor een periode van tenminste vijf jaar met mogelijkheid tot verlenging. Evaluatie over 

functioneren van de bestuurder in relatie tot eventuele verlenging van deze periode zal plaatsvinden 

in het vierde jaar. Een persoonlijkheidsmeting (ACT) maakt onderdeel uit van de procedure. Voor 

het tijdpad wordt uitgegaan van aanstelling per uiterlijk 1 september 2018 (zie bijlage II) 
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Voor informatie en solliciteren 

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

18 mei 2018. 

 

 

  

mailto:Marlous.Bijl@crowngillmore.n
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Bijlage I Organogram  
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Bijlage II Inrichting en planning procedure search Bestuurder PSW 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Inventariseren reacties mediawerving en search  Crown Gillmore Uiterlijk 

18.05.2018 

Week 20 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

23.05.2018 

29.05.2018 

Week 21/22 

FA
SE

 2
 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) (longlist) 

 Keuzebepaling ca. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist)  

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

 

05.06.2018 

08.30 - 10.00 

uur 

 

Week 23 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel geschikte 

kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

06.06.2018 

12.00 - 17.00 

uur 

 

Week 23 

 Kennismaking overige leden RvT max 2 benoembare 

kandidaten 

 Kandidaten 

 Overige leden RvT  

12.06.2018 

(optie) 

ochtend 

 

Week 24  

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie met max. 2 

benoembare kandidaten 

 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore 

 

13.06.2018 

10.00 – 12.30 

uur 

 

Week 24 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid van 

kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

13.06.2018 Week 24 

 Inzet instrument (ACT) meting persoonlijkheid (optie) 

max. 2 kandidaten 

 Kandidaat (max. 2) 14.06.2018 Week 24 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat  Selectiecommissie   

Kennismaking MOB 

Kennismaking CR 

 Definitief te benoemen kandidaat Uiterlijk 

22.06.2018 

Week 25 

FA
SE

 3
 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie.  

 Kandidaat 

Uiterlijk 

29.06.2018 

Week 26 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Na week 26 

Benoeming   Nader te bepalen  Na week 26 

Aanstelling   Bestuurder 01.08.2018  

 


