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Directeur HR 
 

Een natuurlijke verbinder en bewezen visionair met slagkracht, die op vernieuwende 

wijze zorgt dat Dichterbij een onderscheidende werkgever wordt. 

 

 

De afdeling HR is een van de ondersteunende diensten van Dichterbij. In 2015 heeft Dichterbij een 

nieuwe besturingsfilosofie ingevoerd op basis van zelforganisatie. Daarbij is bewust gekozen om de 

cliënt en de ondersteuning daarvan centraal te stellen. Vanuit de ondersteunende diensten worden 

de zelforganiserende teams in de zorg ontzorgd en ondersteund. Een servicegerichte, integrale en 

procesmatige werkwijze is hierbij het uitgangspunt. Als directeur HR speel je een belangrijke rol bij 

implementatie en strategische ontwikkeling van dit verandertraject binnen Dichterbij. Je kan soepel 

schakelen en verbinden op de assen centraal-decentraal en strategisch-operationeel. Daarnaast ben 

je in staat om eventuele spanningen tussen centraal en decentraal goed in te voelen.  

 

Als directeur breng je Dichterbij naar toonaangevende en trendsettende HR prestaties. Je geeft de 

medewerkers de verantwoordelijkheid die ze aankunnen en versterkt hen hierin. Je coacht en 

faciliteert vanuit vertrouwen, motiveert hen om actief en initiërend bezig te zijn. Je durft los te laten 

waar kan, want van fouten kun je leren. Daarbij reken je op commitment en spreek je aan op 

resultaat. Je stuurt op hoofdlijnen, maar bent in staat om situationeel het belang van details te 

onderkennen en daarop te anticiperen. 

 

De diverse uitdagingen waar de (gehandicapten)zorg mee te maken heeft vragen om een nieuwe, 

verfrissende aanpak. Dichterbij is sterk gericht op innovatie en wordt door diverse stakeholders 

gezien als landelijk voorbeeld. Jij hebt de drive om dit ook voor HR te laten gelden. Je anticipeert op 

ontwikkelingen en denkt vooruit. Uiteraard begrijp je dat innovatie op zichzelf een middel is om tot 

je doel te komen. Niet andersom.  

 

Je hebt visie voor de (middel)lange termijn en hebt voldoende impact en kracht om zaken vervolgens 

ook concreet te realiseren. Daarmee weet je HR goed en stevig in het zadel te brengen en houden 

en bent in staat effectief invloed uit te oefenen. Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen, 

maar laat je daar niet door leiden. Je leiderschapsstijl en betrokkenheid pas je aan situatie aan. 

 

Zowel de collega directeuren als de medewerkers binnen HR vragen om een directeur die verbindt. 

Je bewerkstelligt een cultuur van elkaar ondersteunen, vertrouwen en ook aanspreken en vervult 

hierin een voorbeeldfunctie. Door visie, missie, strategie en doelen van Dichterbij en de 

gehandicaptenzorg te verbinden en over te brengen zorg je dat anderen geïnspireerd raken.  
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Impact en opdracht HR  

In 2016 heeft de afdeling HR een nieuwe koers gekozen waarin is ingezet op een sterker 

verantwoordelijkheidsgevoel, eigenaarschap en ondernemerschap. Doel is afdeling HR te 

positioneren als strategisch partner. Die koers heeft geleid tot een stevigere positie binnen de 

organisatie en een betere klantbeleving intern. Uiteraard is er hierin nog voldoende ruimte en 

noodzaak voor groei. De directeur HR heeft hier een belangrijke rol in.  

Tot en met 2017 waren de HR beheerstaken (Verzuim, Werving, Flex en Leercentrum) ondergebracht 

bij dienstencentrum bedrijfsvoering. Inmiddels zijn deze taken afdelingen toegevoegd aan het 

aandachtsgebied van de directeur HR en moeten zij verder worden geïntegreerd binnen de afdeling.  

 

Verder is er sprake van belangrijke (strategische) uitdagingen: De ontwikkeling naar zelforganisatie 

vraagt voortdurende aandacht, er vindt een analyse plaats naar het functiegebouw en samen met 

de gemeenschappelijke ondernemingsraad wordt gewerkt aan een lange termijn HR beleid. 

Daarnaast is er veel aandacht voor de personele bezetting. Arbeidsmarktbeleid, werving en selectie 

en verzuimreductie zijn speerpunten op dit moment.  

 

Dichterbij 

Dichterbij biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun 

verwanten in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. Dichterbij streeft naar een 

samenleving waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking 

een volwaardige plaats hebben. Waarin zij hun eigen keuzes maken, zich kunnen ontwikkelen en hun 

talenten kunnen inzetten. Een samenleving waarin zij lekker in hun vel zitten, zo gewoon mogelijk 

kunnen leven en op het juiste moment zorg en ondersteuning op maat krijgen – thuis, op school en 

op onze eigen locaties. Onder de naam Stevig wordt ook specialistische en forensische zorg geleverd.  

 

Wij dagen onze cliënten uit om het beste uit zichzelf te halen. Datzelfde doen we bij onze 

medewerkers. Wij vragen hun om te ondernemen, om initiatief te nemen en zichzelf te ontwikkelen. 

Daarvoor krijg je de ruimte. Spreekt dit je aan, dan heb jij het Dichterbij-hart en zien we je sollicitatie 

graag tegemoet. 

 

MT-Dichterbij  

Je maakt samen met regiodirecteuren, stafdirecteuren en Raad van Bestuur onderdeel uit van het 

MT-Dichterbij. Als lid van MT-Dichterbij rapporteer je direct aan de Raad van Bestuur. Je adviseert 

en ondersteunt de Raad van Bestuur bij de ontwikkeling en realisatie van het strategisch beleid in 

algemene zin en het HR-beleid in het bijzonder. Samen met de Raad van Bestuur en je collega’s van 

MT-Dichterbij ben je mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van de gehele 

organisatie.  

Om tot effectieve resultaten te komen is samenwerking in het team belangrijk en dienen de leden 

van het team elkaar te versterken o.a. door complementair te zijn. Daarom beschik je over het 

vermogen om resultaten te bereiken en zoek je naar verbinding.  
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HR organisatie 

Managers, teams en medewerkers geven het HR beleid in de praktijk handen en voeten. HR 

ondersteunt hen en adviseert vanuit hun specifieke expertrol bij complexe vraagstukken. De afdeling 

HR bestaat uit 36 FTE. De verschillende disciplines zijn georganiseerd in teams. De teams Verzuim, 

Werving, Flex en Leercentrum vallen onder de manager personele processen. De HR 

businesspartners, social controller, HR beleidsadviseur leren en ontwikkelen, specialist 

arbeidsvoorwaarden en manager personele processen worden rechtstreeks aangestuurd door de 

directeur HR. 

HR beleid wordt in de basis ontwikkeld en uitgevoerd door de diverse senior adviseurs die reeds 

werkzaam zijn (HR businesspartners en vakspecialisten). De HR directeur heeft een eigen strategisch 

werkgebied met de eerder genoemde accenten. 

 

Dit ben jij 

 je beschikt over een academisch denk- en werkniveau en meerjarige werkervaring; 

 je beschikt, naast HR kennis, over bedrijfskundige kennis en hebt affiniteit met marketing en 

gastvrijheid; 

 je hebt kennis van en ervaring met het leidinggeven; 

 je bent sterk verander- en organisatiekundig onderlegd om vanuit een mens- en 

ontwikkelgerichte houding invulling te geven aan het reeds ingezette veranderproces; 

 je kan snel en effectief problemen analyseren, kan problemen of situaties in een 

meeromvattend kader plaatsen, weet overzicht te houden en verbanden te leggen en op basis 

daarvan juiste beslissingen te nemen, ook in het geval van tegenstrijdige belangen; 

 je beschikt over aantoonbare executiekracht, werkt zelfstandig en acteert oplossingsgericht en 

ondernemend;  

 je bent creatief en ziet altijd meerdere wegen om tot een oplossing te komen. 

 

Dit bieden wij 

 samenwerken met gemotiveerde en professionele collega’s in een moderne omgeving;  

 je maakt deel uit van een maatschappelijk organisatie waarin bevlogen en betrokken 

medewerkers zinvol werk doen; 

 ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken; 

 een salaris van minimaal € 5.866,- tot maximaal € 9.156,- conform CAO-Gehandicaptenzorg 

FWG 80 op basis van een 36-urige werkweek. 

 

Kies jij voor een carrière in de zorg? 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kun je contact opnemen met Ellen van den Hoven of Jos Houben 

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

geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, stuur dan je CV 

en motivatie naar Crown Gillmore BV t.a.v. Marlous.Bijl@crowngillmore.nl. Reageren kan tot 18 juni 
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2018. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid krijgt 

de interne kandidaat voorrang. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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Bijlage I: Inrichting procedure en planning  

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

28.06.2018 

04.07.2018 

Week 26/27 

FA
SE

 3
 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

 

11.07.2018 

15.00 – 18.00 

 

 

Week 28 

Management Drives  Kandidaten 

 Crown Gillmore 

n.t.b. Week 28 

Ronde 2a:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

16.07.2018 

14.00 – 18.00 

 

Week 29 

Ronde 2b:  

 Adviesgesprekken adviescommissies met 

max. 4 potentieel geschikte kandidaten 

 

 Kandidaten 

 Adviescommissies 

- Afvaardiging mdw. afdeling HR 

- Afvaardiging MZ-platform 

 Crown Gillmore 

 

18.07.2018 

10.00 – 14.30 

 

 

Week 29  

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat  Selectiecommissie  Week 29  

Assessment (optie)  Kandidaat 

 Assessor (optie psycholoog Crown 

Gillmore) 

Begin vd week Week 30 

FA
SE

 4
 

Arbeidsvoorwaardengesprek  HR  

 Kandidaat 

n.t.b. Week 30 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen n.t.b. Week 

Benoeming   Nader te bepalen Voor 1 augustus Week 31 

Aanstelling   Bestuurder 1 oktober 2018  
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