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Lid in een driehoofdige collegiale Raad van Bestuur 

‘die Archipel collectief en complementair richting geeft’ 

 

 

Archipel 

Archipel is een middelgrote regionale organisatie voor verpleging en verzorging in de regio Zuidoost 

Brabant. Bijna 2000 medewerkers en 1400 vrijwilligers bieden in en vanuit 11 locaties verdeeld over 

de gemeenten Eindhoven, Best, Nuenen, Son & Breugel een breed scala aan zorg- woon- en 

welzijnsdiensten. Archipel biedt zorg en diensten op het gebied van (complexe) langdurige zorg en 

revalidatie en heeft een Kenniscentrum voor bijzondere doelgroepen als Huntington, NAH, Korsakov 

en jonge mensen met dementie. Archipel doet dat jaarlijks aan ruim 1100 cliënten intramuraal en 

evenzoveel in de thuissituatie. Archipel is een gezonde financiële organisatie met een omzet van 

ongeveer € 110 miljoen. 

  

Archipel biedt een combinatie van zorg, behandeling, welzijn en wonen, die cliënten in staat stelt 

hun leven zo lang mogelijk in te richten op de manier die zij kiezen (Cliënt in Regie). Cliënten en hun 

familie kunnen door de zorg van medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf vertrouwen, 

maar zijn nooit op zichzelf aangewezen. Dat is “het gevoel van samen” van Archipel. 

 

Aanleiding en huidige situatie 

Recentelijk is de topstructuur gewijzigd. Vanaf het moment van aantreden van de nieuwe voorzitter 

per 15 januari jl., bestaat de Raad van Bestuur van Archipel uit drie statutaire leden, die als collectief 

opereren en die rechtstreeks in verbinding staan met de teams in de regio. Het huidige derde lid 

neemt eind 2018 afscheid vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd. Archipel is daarom nu op zoek 

naar een nieuw derde lid van de Raad van Bestuur. 

De laatste jaren is binnen Archipel een ingrijpende organisatieverandering doorgevoerd om cliënt in 

regie en medewerker in regie (zelfsturing) echt in de praktijk te laten landen. Cliënt in regie is bij 

Archipel het vertrekpunt. Dit vereist dat medewerkers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 

antwoord geven op de vragen van de cliënt en zo ook regie kunnen voeren over hun eigen werk. 

Daarom zijn veel teams ook zelfsturend. Voor de zelfsturende teams is het bestuur de enige 

hiërarchische laag.  

 

Basis profiel Raad van Bestuur 

Van de Bestuurders, een voorzitter en twee leden, wordt verwacht dat zij vanuit persoonlijkheid en 

overtuigde visie, in gemeenschappelijkheid en in collectieve en collegiale verantwoordelijkheid, 

leiding kunnen geven aan de organisatie en de ingezette weg naar cliënt en medewerker in regie 

(zelfsturing) verder kunnen vormgeven en implementeren. De drie bestuurders geven allen 

rechtstreeks leiding aan een aantal zelfsturende woon/zorg teams. Tussen de bestuurders wordt een 

portefeuilleverdeling afgesproken. De bestuurders nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid waar 
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nodig en geven verantwoordelijkheid waar mogelijk. Zij zijn verbindend en zichtbaar, zowel voor de 

interne organisatie als externe stakeholders, maar ook zeker naar elkaar. Bestuurders die luisteren, 

ruimte geven en de dialoog aangaan, om vervolgens besluiten te nemen en met de nodige 

realisatiekracht en slagvaardigheid naar doelen toewerken. Die open staan voor vernieuwing en 

daarin creativiteit, ondernemerschap en lef tonen, om te zorgen dat Archipel koploper is én blijft 

binnen de sector. Bestuurders die met tact, openheid, geduld, humor en relativeringsvermogen vorm 

kunnen geven aan veranderingen en mensen daarin mee kunnen nemen; bruggen kunnen slaan die 

gericht zijn op de toekomst. De huidige verdeling van portefeuilles/aandachtsgebieden wordt 

vooralsnog voortgezet; de verdeling is ieder jaar onderwerp van gesprek. Momenteel is deze zodanig 

dat de voorzitter van de Raad van Bestuur specifiek verantwoordelijk is voor governance, 

bedrijfsvoering, backoffice en ongeveer twee locaties. Eén van de leden Raad van Bestuur is 

verantwoordelijk voor het kenniscentrum, specialistische zorg en GRZ, behandeling en vier à zes 

locaties. Het andere lid (de vacature) is verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg en innovatie, 

dagbesteding en vier à zes locaties. Jaarlijks worden strategische speerpunten in onderling overleg 

verdeeld onder de drie leden. 

 

Samenwerking; kritische succesfactor 

Om succesvol te kunnen zijn als Raad van Bestuur is het van belang om vanuit collectieve 

verantwoordelijkheid Archipel te leiden, representeren en te inspireren. Een college waarin 

Bestuurders naar elkaar luisteren, authentiek zijn, vrij en autonoom vragen stellen, reflectief zijn en 

elkaar uitdagen de dialoog te voeren om elkaar en de organisatie naar een hoger plan te brengen. 

Een Raad van Bestuur die vanuit visie consequent en consistent voorbeeldgedrag laat zien als het 

gaat om samenwerken, ruimte geven en elkaar beter maken en die organisatiebelang boven 

eigenbelang stelt.  

Van alle leden wordt verwacht dat zij visie hebben op de ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg. 

Gezamenlijk is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor, en vanuit persoonlijkheid en actuele 

kennis in staat tot het adequaat positioneren en extern vertegenwoordigen van Archipel in het 

huidige tijdsgewricht. In de samenstelling van de Raad van Bestuur is en zal nadrukkelijk aandacht 

worden besteed aan complementariteit, zowel op expertise als persoonlijkheid.  

 

Het derde lid; met accent op kwaliteit van zorg en innovatie 

Wij zijn op zoek naar een lid van de Raad van Bestuur met ervaring als professional in de zorg en 

specifieke expertise en gedrevenheid op het terrein van kwaliteit van zorg en innovatie. Van het 

derde lid wordt verwacht dat deze een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling en innovatie 

van de dienstverlening van Archipel. Daarnaast vallen de aansturing / ondersteuning van de 

dagbesteding en circa vier tot zes zorglocaties onder de directe verantwoordelijkheid van het derde 

lid.  

 

Voor deze positie kunnen wij ons goed voorstellen dat potentiële kandidaten een verticale stap maken 

in hun loopbaan. Naast betekenisvolle ervaring in de zorg en specifieke expertise op het terrein van 
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kwaliteit van zorg en innovatie zoeken wij kandidaten die substantiële en integrale 

eindverantwoordelijkheid hebben gedragen van een onderdeel (divisie of regio) in een complexe 

zorgorganisatie. Affiniteit met kwetsbare mensen in onze samenleving is dus vanzelfsprekend. Het 

lid heeft op strategisch niveau inzicht in de ontwikkelingen van de sector, de kansen én bedreigingen 

en wat deze betekenen voor de dienstverlening van Archipel en zijn medewerkers. Een toegankelijke 

persoonlijkheid die als analyticus en vanuit de helicopterview in samenspraak met de overige leden 

van de Raad van Bestuur strategische besluiten neemt en deze ook daadwerkelijk doet uitvoeren. 

Tegelijkertijd is deze in staat op alle niveaus te schakelen en in de nabijheid van medewerkers en 

cliënten te staan. Die op basis van vertrouwen en openheid een cultuur bevordert waarin aanspreken, 

uitspreken en afspreken én samenwerken vanzelfsprekend zijn. Gezamenlijk zijn de bestuurders 

voorbeeld in het realiseren van de gewenste ondernemende verbindende en op samenwerking 

gerichte stijl in de organisatie. 

 

Bijgevoegd treft u als bijlage een uitvoerig profiel van de organisatie Archipel, de strategische in- en 

externe ontwikkelingen waar Archipel zich in bevindt en de uitdagingen als gevolg hiervan. 

Vanzelfsprekend gevolgd door een uitgebreide beschrijving van het functieprofiel. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een aanstelling voor ca. vier jaar, de bezoldiging is ingeschaald in WNT 2 klasse IV. 

 

Solliciteren 

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door hun CV, voorzien van een motivatiebrief tot 

en met 17 juni 2018 te sturen aan: Crown Gillmore BV t.a.v. Mr. J.A.M.L. Houben MC of mevrouw 

E.M.H. van den Hoven onder vermelding van sollicitatie Lid Raad van Bestuur Archipel, mailadres: 

mail@crowngillmore.nl  

 

Procedure en planning 

Briefselectie en eerste kennismakingsgesprekken met potentieel geschikte kandidaten worden door 

Crown Gillmore uitgevoerd. Kennismakingsgesprekken met de consultants van Crown Gillmore 

vinden plaats op het kantoor van Crown Gillmore te Woudenberg. 

Aan de selectiecommissie van Archipel, die bestaat uit de voorzitter en twee leden van de Raad van 

Toezicht, de voorzitter en het lid van de Raad van bestuur, worden vervolgens kandidaten 

voorgedragen. Circa vier tot zes kandidaten zullen worden uitgenodigd voor kennismaking. Maximaal 

twee kandidaten worden doorgeleid voor kennismaking met de voltallige Raad van Toezicht. De 

kandidaat die voor benoeming wordt voorgedragen, spreekt tenslotte nog een viertal 

benoemingsadviescommissies die bestaan uit een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad, de 

Ondernemingsraad, de Vrijwilligersraad, het Zorginhoudelijk Beraad en Concernstaf. 

Aan kandidaten die worden voorgesteld aan de opdrachtgever wordt gevraagd een 

persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Voor de kandidaat die door de Raad van Toezicht als 

mailto:mail@crowngillmore.nl
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benoembaar wordt beoordeeld maakt een selectieassessment deel uit van de procedure. In de bijlage 

treft u een volledig overzicht van de procedure met bijbehorende data. 

 

 

Bijlagen 1. ‘Archipel uitgebreid’ 

  2. Profiel Raad van Bestuur 

  3. Competenties 

  4. Planning procedure 
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Bijlage 1 Archipel uitgebreid 

 

Strategische uitdagingen 

Cliënt in regie 

De bril waardoor binnen Archipel naar de werkelijkheid wordt gekeken is die van de eigen regie. Alle 

ontwikkelingen die zij aangaan worden getoetst aan deze visie. Het is vanzelfsprekend dat de cliënt 

degene is die bepaalt. Deze visie leidt tot een zinnige en betekenisvolle (ver)vulling van het leven en 

welzijn. Ook van de medewerker wordt verwacht dat hij eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. 

De wijze van organiseren moet dit mogelijk maken en is gericht op duurzame en zinnige vernieuwing. 

Zo is het persoons volgend budget momenteel een belangrijk thema. Archipel participeert voor dit 

onderwerp in een van de programma’s van Waardigheid en Trots (VWS). 

 

Zelfsturing 

De ambitie van Archipel is om de medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te laten nemen 

zodat zij, zonder hiërarchische ruggenspraak, in staat zijn cliënten hun eigen regie te laten voeren. 

Archipel heeft gekozen voor het concept van zelfsturende teams. Medio 2018 zijn er ruim 70 teams 

zelfsturend. De uitdaging is om de laatste (8) teams in 2018 te (ver)leiden tot zelfsturing. De ervaring 

is dat als de medewerker meer de regierol voert, er een groter gevoel van verantwoordelijkheid, 

betrokkenheid en meer plezier in werk ontstaat, wat de relatie met de cliënt en diens familie ten 

goede komt. 

 

Toenemende complexiteit van zorgvraag 

De toename van ouderen en de trend ‘meer zorg thuis’ verandert het VVT zorglandschap de komende 

jaren. We zien een toename van complexe zorgvragen die aan Archipel worden gesteld. Archipel 

heeft daarop geanticipeerd door het kenniscentrum op te richten en specialistische zorg te 

ontwikkelen en aan te bieden. Dit voorziet in een behoefte en dat maakt dat Archipel in de regio 

steeds meer wordt benaderd voor de complexe of specialistische langdurige zorg voor ouderen. 

 

Archipel Thuis 

Sinds 2015 zijn de thuiszorgactiviteiten van Archipel ondergebracht in een aparte BV. Archipel 

Zorggroep is 51% aandeelhouder. Assistzorg (Vebego) heeft 49% van de aandelen. Deze nieuwe 

organisatie is ingericht met een slanke backoffice en slimme systemen en processen. Daar waar 

mogelijk is gedigitaliseerd en werken medewerkers van de zelfsturende teams zonder papier. Op 

deze wijze worden kosten laag gehouden en werkwijzen efficiënt ingericht. Deze activiteiten zijn de 

laatste jaren sterk gegroeid, echter nog met een bescheiden rendement. 

 

Waardigheid en Trots 

Archipel participeert met een aantal vernieuwingsvoorstellen in het VWS programma “Waardigheid 

& Trots”. Op basis hiervan is vrijstelling verkregen voor het uitvoeren van de verplichte aanlevering 

van risico-indicatoren, het houden van een CQ-tevredenheidsmeting bij cliënten en het hebben van 
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een kwaliteitskeurmerk. Op verzoek van VWS heeft Archipel een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld 

(Archipel Kompas) dat recht doet aan de principes van eigen regie en zelfsturing. Archipel is door 

VWS uitgenodigd deel te nemen aan een kopgroep die een palet aan mogelijke kwaliteitssystemen 

aan de sector zal gaan aanbieden. Ook de experimenten met persoonsvolgende bekostiging zijn 

opgenomen in de programma’s van Waardigheid en Trots. 

 

Het vinden van voldoende en gekwalificeerde medewerkers 

De arbeidsmarkt is ruim geworden en dat betekent dat het moeilijker is geworden om mensen voor 

de zorg te werven. Archipel is het afgelopen jaar voortvarend gestart met dit vraagstuk door acties 

op de arbeidsmarkt, het richten op behoud van medewerkers en het zelf opleiden en begeleiden van 

medewerkers. De komende jaren zal de aanpak geïntensiveerd worden. 

 

Bureaucratie 

Ontbureaucratiseren is een belangrijke opgave. Medewerkers ervaren bureaucratie onder andere 

door trage en complexe procedures waar onnodig veel medewerkers een rol in hebben, 

bedrijfsapplicaties die complex en onvoldoende ondersteunend zijn, het te weinig gebruik maken van 

digitale mogelijkheden, gegevens die meerdere malen moeten worden aangeleverd/ ingevoerd, 

besluiten die een lange doorlooptijd hebben en via teveel schijven verlopen, overleggen die te veel 

tijd vergen, etc. De Archipel processen en systemen moeten aansluiting vinden bij en ondersteuning 

bieden aan een zelfsturende organisatie. Het blijft een uitdaging om deze processen/ systemen 

zodanig vorm te geven (en geautomatiseerd te ondersteunen) dat Archipelmedewerkers de ruimte 

krijgen hun werk goed en met plezier te kunnen uitoefenen (zelfverantwoordelijkheid).  

 

Het Archipel vastgoedbeleid 

Archipel heeft de laatste tien jaar haar vastgoed volledig vernieuwd waardoor deze portefeuille een 

goede bedrijfswaarde vertegenwoordigt en (bijna) alle gebouwen zeer eigentijds en functioneel zijn. 

De zwaarste financiële effecten liggen achter ons en de komende jaren zijn positieve resultaten te 

verwachten. 

De recente verschuiving van AWBZ naar Wlz en naar Zorgverzekeringswet, WMO en private middelen 

is van grote invloed op de bedrijfsvoering van Archipel. De manier waarop Archipel een antwoord 

kan en wil geven is zeer bepalend voor de vormgeving van het vastgoed (al dan niet in eigendom) 

en het portfolio in brede zin. De komende jaren moet Archipel haar koers bepalen en pas daarna 

wordt duidelijk of, en zo ja, op welke wijze nieuwe bouwinitiatieven worden geïnitieerd. 

 

Missie en visie 

Archipel heeft haar koers uitgewerkt in het beleidsplan ‘Met volle kracht vooruit’ (2014-2017). 

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen van de koers voor de komende jaren. En dat wordt 

gedaan, zoals het hoort binnen Archipel, met inbreng vanuit de verschillende perspectieven 

(medewerkers, cliënten, vrijwilligers). De koers moet tenslotte aansluiten bij de wensen en behoeften 

van de cliënten, bij de passie en ambitie van de medewerkers en bij de strategische uitdagingen en 

mogelijkheden. Er zal worden verkend wat de strategische keuzes voor de komende jaren gaan 
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worden. Waarbij het doel is om Archipel verder te ontwikkelen, vernieuwen en voorop laten lopen in 

zorgland. Innovatie van zorg en technologie krijgt daarbij een belangrijk accent. 

 

Met de heldere missie en visie en met krachtig geformuleerde doelen op zak, wordt aan de slag 

gegaan om de ambities waar te maken. Om onderscheidend te zijn en te blijven. Kansen zien, creëren 

en benutten. Hoe? Gezamenlijk gaan ontdekken, met de frisse blik van medewerkers, cliënten en 

vrijwilligers. Samen slim denken, samen sterk doen. De nieuwe bestuurder zal tussentijds in dit 

strategietraject instappen en er is ruimte gemaakt voor inbreng van de nieuwe bestuurder. 

 

De missie en visie van Archipel is thans als volgt geformuleerd: 

 

Binnen en buiten gewoon goed 

Hiermee bedoelen we dat we zowel binnen (intra-) als buiten (extramuraal) onze locaties zorg en 

diensten van goede kwaliteit verlenen. Met gewoon goed bedoelen we ook welzijn als resultaat van 

ons handelen. Welzijn is het positieve antwoord op de vraag of iemand tevreden of gelukkig is. Ook 

(ge)woon goed, ons vastgoed (huisvesting), is onderdeel van onze dienstverlening. Deze primaire 

producten zijn ons bestaansrecht en moeten dan ook gewoon van goede kwaliteit zijn. Dit is de basis 

waarop we verder kunnen bouwen.  

 

Speciaal voor het bijzondere 

De specialistische zorg en huisvesting voor bijzondere doelgroepen zijn onder deze noemer begrepen. 

We bedoelen er ook mee dat we rekening willen houden met het afwijkende, dat wat niet alledaags 

is. Speciaal niet alleen voor cliënten maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Oog hebben voor 

talenten en ontwikkelingsmogelijkheden of juist voor beperkingen. 

 

Eigen zinnige regie 

De bril waardoor Archipel naar de werkelijkheid kijkt, is die van de eigen regie. We moeten alle 

ontwikkelingen die we aangaan toetsen aan deze visie. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de cliënt 

of cliëntvertegenwoordiger degene is die bepaalt. Deze visie zal leiden tot een zinnige en 

betekenisvolle (ver)vulling van het leven en welzijn. Ook van de medewerker mag verwacht worden 

dat hij eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Ook de wijze van organiseren zal steeds meer 

aan dit criterium moeten voldoen waarbij het niet gaat om modetrends maar om duurzame en zinnige 

vernieuwing die hierin past. 

 

Gekoppeld aan deze missie en visie zijn de volgende waarden: 
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Verantwoordelijkheid geven en delen 

Eigen regie is onlosmakelijk verbonden met eigen verantwoordelijkheid. Dit mag van cliënten en 

medewerkers verwacht worden. Soms zal die verantwoordelijkheid gedeeld moeten worden als 

cliënten niet (meer) in staat zijn die volledig zelf te nemen. Leidinggeven zal vooral bestaan uit het 

verantwoordelijk maken van mensen voor hun eigen handelen. Aanvuren in plaats van aanvoeren. 

Er zal een permanente dialoog tussen leidinggevenden, medewerkers en cliënten moeten zijn om 

hen in staat te stellen optimaal in eigen kracht te staan. 

 

Vakmanschap en betrouwbaarheid 

Vakmanschap is erop gericht dat de dienstverleningsprocessen optimale kwaliteit voortbrengen; 

functioneel en professioneel. Functioneel is maximale effectiviteit tegen een zo laag mogelijke prijs 

en professioneel is rekening houdend met professionele standaarden en normen van 

beroepsgroepen. Vakmanschap is ook deskundigheid, het daadwerkelijk toepassen in de praktijk op 

de juiste manier, met de juiste houding om de regie bij de cliënt te laten. In feite de basis voor 

kwaliteit. Betrouwbaarheid is hierbij het algemene uitgangspunt; doen wat je hebt afgesproken. 

 

Vrij en ondernemend 

Eigen regie vraagt om vrijheid in eigen keuzes en een grote mate van vrijheid in het handelen. 

Organisatieregels mogen geen beperking van deze vrijheid veroorzaken. Deze vrijheid moet juist 

uitdagen tot het bewandelen van nieuwe wegen en gericht zijn op oplossingen. We zijn een 

onderneming die het maatschappelijk belang boven het organisatiebelang stelt. We hebben de 

opdracht permanent op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelingen en producten die voor onze klanten 

een meerwaarde hebben. 

 

Organisatie-inrichting en governance 

De laatste jaren is binnen Archipel een ingrijpende organisatieverandering doorgevoerd om te komen 

tot zelfsturende teams en cliënten in regie. De wens is om dit de komende jaren te versterken en uit 

te bouwen. Sinds de bestuurswisseling is de nieuwe topstructuur een feit. Hierdoor staan uitvoerders 

en leidinggevenden in hun functioneren (nog) dichter bij elkaar en dragen gezamenlijk 

verantwoordelijkheid. Dit om te borgen dat de koers en inrichting van Archipel worden gecontinueerd 

en dat Archipel in staat is zijn maatschappelijke opgave te realiseren. 

De medezeggenschap wordt vormgegeven door een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad 

en een cliëntenraad per locatie. De lokale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de centrale 

cliëntenraad. Daarnaast beschikt Archipel over een Vrijwilligersraad voor haar ruim 1400 vrijwilligers. 

De professionals zijn verenigd in het Zorg Inhoudelijk Beraad. Via dit beraad kunnen zij de Raad van 

Bestuur gevraagd en ongevraagd van zorginhoudelijk advies voorzien. 
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Sinds september 2016 is de Eilandenraad Archipel van start gegaan. In dit overlegorgaan zijn 

vertegenwoordigers van alle gremia van Archipel vertegenwoordigd (RvT, RvB, OR, CCR, VR en ZIB). 

De doelstelling van dit overlegorgaan is: 

 gezamenlijkheid vormgeven; 

 bespreken van thema’s die voor alle gremia relevant zijn; 

 bespreken van de koers van Archipel, het proces van organisatieontwikkeling en de 

consequenties van cliënt in regie en medewerker in regie. 

 

Archipel beschikt over een Raad van Toezicht (momenteel bestaande uit 5 leden), die zichzelf ten 

doel stelt te toetsen en te bevorderen dat de Raad van Bestuur de doelstellingen van de organisatie 

doelgericht, effectief en efficiënt realiseert. De Raad van Toezicht toetst het beleid van het bestuur 

systematisch en permanent tijdens haar periodieke vergaderingen met de Raad van Bestuur. In deze 

vergaderingen worden lopende zaken van strategisch belang besproken, onder andere aan de hand 

van concrete vraagstukken die zich voordoen. De Raad van Toezicht werkt met twee commissies, te 

weten de auditcommissie (financiën) en de commissie kwaliteit & veiligheid. De Raad van Toezicht 

is betrokken bij de besluiten die strategisch van aard zijn. De Raad van Toezicht wordt samengesteld 

aan de hand van een profielschets. De cliëntenraad van Archipel heeft voordrachtrecht voor één van 

de leden van de Raad van Toezicht. 

 

Belangrijke speerpunten dit jaar zijn: 

In de aanloop naar het nieuw strategisch plan heeft de Raad van Bestuur op dit moment de 

volgende prioriteiten: 

1. Het ontlasten van de zorgteams 

De zelfsturende teams geven al geruime tijd aan dat de veelheid van taken een onevenredige 

belasting veroorzaakt. Dit gegeven in combinatie met de toenemende zorgzwaarte/-complexiteit 

en de krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt een hoge werkdruk. De effectieve, directe zorgtijd 

voor de cliënt staat hierdoor onder druk, wat ten koste gaat van kwaliteit en aandacht voor de 

cliënt. Facilitering en lastenverlichting van de zorgteams verdienen de hoogste prioriteit. De 

toegezegde extra overheidsmiddelen kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren. De krapte 

op de zorgarbeidsmarkt zal in deze de grootste uitdaging zijn. 

2. Werving en behoud van medewerkers 

De belangrijkste redenen voor de moeite die zorgaanbieders ervaren bij de werving en selectie 

van talent is het aantrekken van de economie, wijzigingen in kwalitatieve en kwantitatieve 

zorgvragen, werkdruk en imago verpleeghuiszorgsector. Door de grote vraag naar 

zorgmedewerkers is het behoud van medewerkers onder druk komen te staan. Een nieuwe 

impuls geven aan werving/selectie en behoud van medewerkers is noodzakelijk. De taskforce 

arbeidsmarkt speelt hierin een grote rol. 
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3. Archipelvisie eigen regie cliënt en medewerker verdiepen en verbreden 

Archipel is vijf jaar geleden begonnen met eigen regie. Innovatie moet zitten in een goede 

methodiekontwikkeling op dit gebied. Archipel wil op het terrein van zelfsturing nadrukkelijk 

koploper zijn en blijven. 

4. Stabiliteit binnen bedrijfsvoering en HR  

Een goede verbinding tussen de ondersteuning en het primaire proces is essentieel in een 

zelfsturende organisatie. De teams moeten zich kunnen richten op de cliënt. Dit vraagt ook 

andere dingen van de ondersteunende diensten en de teams.  

5. Inzetten op ondersteuning kwaliteit 

Binnen Archipel wordt het begrip kwaliteit geconcretiseerd aan de hand van het 

kwaliteitskompas. Het kompas ondersteunt de zorgmedewerkers bij het vorm en inhoud geven 

aan de kwaliteit van zorg binnen de locaties. Teams vragen ondersteuning bij het matchen van 

de praktijk met de zes kompasthema’s: veiligheid, mentaal welbevinden en zingeving, woon- en 

leefplezier, lichamelijk welbevinden en gezondheid, voldoende bekwame medewerkers en 

samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers.  

 

Voor meer informatie over de organisatie: www.archipelzorggroep.nl.   

http://www.archipelzorggroep.nl/
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Bijlage 2  Profiel Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de zorg- en 

dienstverlening aan cliënten. Alle leden van de Raad van Bestuur kennen en zijn sturend in ‘het echte 

werk’ van Archipel. De Raad van Bestuur moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg hand in hand 

gaat met begrippen als eigen regie, medezeggenschap, betrokkenheid en financieel gezond 

functioneren. De raad dient hiertoe ondernemerschap, leiderschap en verbinding in te zetten. 

 

De Raad van Bestuur acteert als college en opereert op basis van de principes van eigen regie, 

consensus en collegialiteit, mede om gestalte te geven aan het integrale Archipel denken. De Raad 

van Bestuur is als college integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Archipel. Bij 

vergaande verschillen van inzicht die geen uitstel van besluitvorming verdragen, kan het geschil 

worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

 

Binnen de collegiale en collectieve verantwoordelijkheid heeft elke bestuurder van Archipel een 

portefeuille (is eerste aanspreekpunt) en is gehouden om de collega leden van de Raad van Bestuur 

behoorlijk inzicht te verschaffen in de uitvoering van zijn/haar taken. De raad rapporteert als college 

aan de Raad van Toezicht, waarbij de voorzitter van de Raad van Bestuur het primaire (“dagelijkse”) 

aanspreekpunt is. 

  

De Raad van Bestuur bestaat uit drie statutaire leden. De Raad van Bestuur delegeert zoveel als 

mogelijk verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers in de organisatie en stuurt op 

resultaat (centraal wat moet, decentraal wat kan) doch blijft eindverantwoordelijk voor het totale 

beleid en voor de uitvoering van dit beleid. 

 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor: 

 Het, kijkend door de bril van eigen regie, op strategisch niveau proactief inhoud geven aan, 

doorontwikkelen en waar nodig bijsturen van de huidige lange termijn beleidsvisie en op basis 

van eigen regie nieuw strategisch beleid ontwikkelen op basis van landelijke, regionale en 

zorginhoudelijke ontwikkelingen. 

 Een gezonde financiële lange termijn huishouding en een actueel strategisch vastgoedbeleid. 

 Het initiëren, ontwikkelen en implementeren van strategisch concernbeleid op het gebied van 

HRM, I&A, financiën, management control, vastgoed, facilitaire zaken en de toeleiding van 

cliënten naar Archipel. 

 Het vormgeven van het organisatieveranderingsproces waarbij verandering van cultuur en 

gedrag centraal staat in termen van eigen regie, zelfsturing en ondernemendheid. 

 Het in samenwerking met medewerkers en betrokkenen implementeren van deze verandering 

en gekozen beleid. 

 Het blijvend implementeren van verbeterde besturingstechnieken in het beheer van de 

organisatie (kwaliteitssystemen, informatisering/automatisering, managementrapportage, 

planning & control cyclus) welke ondersteuning bieden aan een zelfsturende organisatie. 
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 Het coachen en (door)ontwikkelen van kwalitatief en kwantitatief goede ondersteunende 

diensten. 

 Vertegenwoordiging en representatie van de organisatie in externe netwerken. 

 

Het takenpakket zal binnen de Raad van Bestuur als primaire aandachtsgebieden onder de leden van 

het bestuur verdeeld worden. Er wordt gewerkt met de volgende globale portefeuilleverdeling: 

Voorzitter Raad van Bestuur: governance, bedrijfsvoering, backoffice, ongeveer twee locaties; 

Lid Raad van Bestuur: kenniscentrum, specialistische zorg en GRZ,  behandeling, vier à zes locaties; 

Lid Raad van Bestuur (vacature): kwaliteit en innovatie van zorg, dagbesteding, vier à zes locaties. 

Daarnaast worden de strategische speerpunten jaarlijks verdeeld, zodat ook gewerkt kan worden 

met dwarsverbanden. 

 

 

Profiel nieuw lid Raad van Bestuur 

Achtergrond en ervaring 

De kandidaat: 

 Beschikt over een gezondheidszorg gerelateerde vooropleiding. 

 Specifiek voor het derde lid geldt dat deze aanvullend en aantoonbaar expertise heeft op het 

(wetenschappelijk) terrein van kwaliteit en innovatie van zorg, door opleiding en ervaring. 

 Heeft ervaring in de integrale aansturing en verantwoordelijkheid van een regio of divisie van 

een complexe (zelfsturende) organisatie (kosten, kwaliteit én opbrengsten). 

 Heeft ervaring met zorginnovatie en de vertaalslag daarvan naar zorgkantoor, 

zorgverzekeraars en gemeenten. 

 Heeft een doorleefde visie op kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief (eigen regie) en de 

principes van zelfsturing en heeft in haar/zijn carrière laten zien hier concreet vorm en uiting 

aan te hebben gegeven. 

 Beschikt over relevante kennis van vraagstukken op het gebied van zorg, kwaliteit & innovatie 

en financiering in de sector en combineert verschillende maatschappelijke trends en 

ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld en kansen en openingen voor 

de eigen organisatie. 

 Beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein (VWS, gemeenten, andere ketenpartners, 

VVT sector, ziekenhuizen en andere aanbieders op het gebied van de ouderenzorg en bij 

voorkeur ook relaties in het onderwijs en/of de academische wereld) of heeft bewezen snel 

relevante netwerken, allianties en relaties buiten de eigen organisatie op te kunnen bouwen, te 

onderhouden en aan te wenden om informatie, steun of medewerking te krijgen. 

 Heeft ervaring met project- en veranderingsmanagement. 
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Persoonskenmerken 

 Heeft hart en oog voor de zorg, kennis van de zorg en betrokkenheid met en bij de zorg; 

 Kijkt met de bril van eigen regie naar het samenspel tussen medewerkers, cliënten, hun 

familie, mantelzorgers en vrijwilligers; 

 Is gericht op innovatie en permanente ontwikkeling om waarde toe te voegen met oog voor het 

behoud van het goede; 

 Is inspirerend en in staat mensen te motiveren zodat innovaties snel en vanuit intrinsieke 

motivatie worden gerealiseerd; 

 Beschikt over strategisch inzicht en het vermogen om deze ambities te vertalen in concrete 

doelstellingen en praktisch, daadkrachtig handelen; 

 Denkt en handelt vanuit cliëntwaarden. 

 

Als leider is zij of hij: 

 Enthousiasmerend, kan zowel richting geven als zich laten beïnvloeden; 

 Verbonden met de werkers in de organisatie en bereid die te ontmoeten, naar hen te luisteren 

en de dialoog aan te gaan; 

 In staat een goede balans aan te brengen tussen samenwerking met en ontvankelijkheid voor 

de mensen waar zij of hij direct mee samenwerkt enerzijds en het vermogen daadkrachtig te 

besluiten anderzijds; 

 In staat compensatie en ondersteuning te zoeken op gebieden waar zij of hij minder sterk in is; 

 Open en transparant en bereid van haar of zijn handelen intern en maatschappelijk 

verantwoording af te leggen. 

 

In contact met stakeholders: 

 Is in staat om op korte termijn een duidelijke en invloedrijke speler in de regio te zijn met 

gezag bij de stakeholders en visie op de zorg in de regio; 

 Heeft verstand van en visie op zorg en maatschappelijke ondersteuning; 

 Is in staat evenwicht te vinden en te houden tussen eigen regie, zelfsturing, ondernemerschap 

en een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering. Verbindt organisatiedoelstellingen aan 

doelstellingen voor de cliënten met de maatschappelijke opdracht die met andere partijen in de 

regio wordt gerealiseerd. 

 

Als persoon: 

 Achtergrond in de zorg met vanzelfsprekende kennis van bedrijfsvoering; 

 Aantoonbaar iemand die zich voortdurend ontwikkelt en bereid is te leren en te reflecteren. 
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Bijlage 3 Competenties 

Visie  

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; het formuleren van hoofdlijnen en het uitzetten van 

lange-termijn-beleid: 

 Heeft een duidelijk beeld van waar het op de lange termijn heen moet. 

 Weet ideeën op een beeldende en aansprekende manier aan anderen duidelijk te maken. 

 Stemt plannen af op veranderingen en vernieuwingen, ook wanneer deze afkomstig zijn van 

buiten de eigen organisatie en/of het eigen beroep. 

 Legt meer het accent op mogelijkheden voor de toekomst dan op de beperkingen in het 

heden. 

 Maakt zich los van de dagelijkse problematiek, neemt de tijd om vooruit te denken en geeft de 

grote lijnen aan. 

 

Resultaatgerichtheid  

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te 

grijpen bij tegenvallende resultaten. 

 Betrekt medewerkers actief bij het vaststellen van te behalen resultaten. 

 Vertrouwt erop dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en hun resultaten bereiken. 

 Communiceert helder en eenduidig over de verwachtingen in termen van te behalen resultaten 

en het bijbehorende gedrag. 

 Stelt middelen (tijd, geld, capaciteit) beschikbaar die nodig zijn om de afgesproken resultaten 

te bereiken. 

 Spreekt waar nodig medewerkers aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheid en stuurt bij 

met het te behalen resultaat voor ogen. 

 Beoordeelt de medewerker op basis van het behaalde resultaat en het vertoonde gedrag om 

dat resultaat te behalen. 

 Stelt duidelijk prioriteiten op basis van controleerbare feiten. Weet hoofd en bijzaken goed te 

scheiden. 

 Is gericht op (vatbare) doelen, die hij niet uit het oog verliest. Deze gerichtheid combineert hij 

met een sterk uithoudingsvermogen. 

 

Samenwerken 

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de 

samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. 

 Doet concessies aan het eigen belang als het gaat om het behalen van een gezamenlijk 

resultaat. 

 Weet anderen binnen of buiten de organisatie aan zich te binden en initieert daarmee actief 

nieuwe relaties of bouwt bestaande relaties uit. 

 Helpt anderen hun doelen bereiken. 

 Pakt ideeën van anderen positief op en zet zich in voor het bereiken van win-win oplossingen. 
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 Zet medewerkers en cliënten(vertegenwoordigers) in hun kracht; gaat uit van gezamenlijkheid 

en versterkt relaties. 

 Kan goed met anderen omgaan, is invoelend en kan luisteren zonder de eigen mening in te 

zetten. 

 

Coachend leidinggeven   

Het enthousiasmeren van medewerkers om een taak uit te voeren en hen te faciliteren bij de 

ontwikkeling in hun functie en loopbaan; medewerkers stimuleren en faciliteren om eigen 

verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van hun werk. 

 Lost knelpunten niet op maar maakt ze op positieve wijze bespreekbaar. 

 Stelt vragen en houdt de medewerker een spiegel voor; faciliteert verdere ontwikkeling maar 

laat de verantwoordelijkheid daarvoor en het initiatief daartoe bij de medewerker. 

 Creëert een veilige leeromgeving waarbinnen het maken van fouten wordt gestimuleerd 

teneinde daarvan te leren. 

 Stimuleert in algemene zin eigenaarschap en zelfredzaamheid van medewerkers en 

cliënten(vertegenwoordigers) door vertrouwen  te stellen in de competenties en motivatie van 

anderen; benoemt en waardeert goede resultaten en effectief gedrag. 

 Houdt de vinger aan de pols bij degenen die dat nodig hebben en laat de teugels vieren bij 

medewerkers die bewezen hebben zelf voortgangscontrole in te bouwen. 

 Delegeert taken die zijn toegesneden op de bekwaamheid van medewerkers en die zoveel 

mogelijk een uitdaging vormen. 

 Is in staat tot zelfreflectie én zelfontwikkeling t.b.v. coachend leidinggeven. 

 

Ondernemerschap   

Het zien van kansen in de markt voor bestaande en nieuwe producten en verantwoorde risico’s 

durven aangaan om een zakelijk voordeel te behalen. 

 Zoekt actief naar nieuwe markten, nieuwe klanten, producten en product-/marktcombinaties. 

 Laat zich bij tegenslag niet uit het veld slaan. 

 Signaleert nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze in nieuwe activiteiten, diensten of 

producten 

 Neemt beheersbare risico’s met betrekking tot investeringen in marketing, acquisitie en 

productontwikkeling. 

 Speelt in op veranderende wensen van klanten en situaties in de markt. 

 Heeft een realistisch oordeel en neemt (ook impulsief) besluiten. 
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Bijlage 4 Planning procedure 

 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 

02.06.2018 -

20.07.2018 

Week 23 - 29 

F
A
S
E
 2

 

Persoonlijkheidsvragenlijst ACT Kandidaten ‘longlist’ 

Crown Gillmore 

20.07.2018 

- 10.08.2018 

Week 29 - 32 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten  

(longlist ca. 6-8)  

 Keuzebepaling kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken 

(shortlist ca. 4) 

 

 

 Archipel Selectiecommissie: 

- Selectiecommissie RvT 

- Voorzitter en lid RvB  

 Crown Gillmore:  

- de heer J.A.M.L. Houben  

- mevrouw E.M.H. van den Hoven 

20.08.2018 

17.00 – 18.30 uur 

Eindhoven 

Week 34 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten 

vervolgprocedure gehele RvT 

Carrousel (2 commissies) 

 

 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie Archipel 

 Crown Gillmore  

- de heer J.A.M.L. Houben  

- mevrouw E.M.H. van den Hoven 

30.08.2018 

9.00 – 14.30 uur 

Eindhoven 

Week 35 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek gehele RvT met 

max. 2 benoembare kandidaten 

Carrousel, Kiezen 1 kandidaat 

2 of 3 commissies 

 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Raad van Toezicht (6) 

 Raad van Bestuur (2) 

 Crown Gillmore 

 Bestuurssecretaris 

 Programmaleider cliënt in regie 

 senior adviseur communicatie 

06.09.2018 

Tijdstip volgt 

Eindhoven 

 

Week 36 

 Evaluatie en keuzebepaling 1 

benoembare kandidaat 

vervolgprocedure 

 

 Telefonische terugkoppeling EMH 

 Selectiecommissie Archipel 

 Lid RvB 

 

 

 Mevrouw E.M.H. van den Hoven 

06.09.2018 

Tijdstip volgt 

Eindhoven 

Week 36 

 Assessment 

 

Mondeling advies doorgeven RvT 

 Kandidaat 

 Assessor Psycholoog CG   

Mevrouw E.M.H. van den Hoven 

10.09.2018 

Woudenberg 

Week 37 

Ronde 4:  Kandidaat  

 Adviescommissies: 

24.09. 2018 

Tijdstip volgt 

Week 39 
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 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Kennismakingsgesprek vier 

adviescommissies met benoembare 

kandidaat 

Zorginhoudelijk Beraad (ZIB) 

Ondernemingsraad (OR) 

Centrale Cliëntenraad (CCR) 

Vrijwilligersraad (VR) 

 Crown Gillmore 

Eindhoven 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid 

van kandidaten van adviescommissies 

aan selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor definitief 

te benoemen kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissies 

 Selectiecommissie 

 

 

 Selectiecommissie Archipel 

 

24.09. 2018 

Tijdstip volgt 

Eindhoven 

Week 39 

F
A
S
E
 4

 

Arbeidsvoorwaardengesprek en 

benoeming 

 Remuneratie cie.  

 Kandidaat 

25.09. 2018 Week 39 

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

Start   Bestuurder 01.12.2018 

 

 

 
 
 

 


