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Voorzitter Collegiale Raad van Bestuur  

in een plezierig collegiaal verantwoordelijke, nauwe samenwerking  

met een zeer ervaren collega bestuurder 

“er voor elkaar staan, nuchter, in balans en harmonieus” 

 

 

Aanleiding vacature 

De huidige bestuursvoorzitter, de heer H.W.M. Plagge, vertrekt per 1 mei a.s. bij de Zorgboog. Per 

die datum heeft hij de positie van Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Adelante Zorggroep 

geaccepteerd. Zeven en een half jaar geleden zijn hij en zijn collega in de Raad van Bestuur, Ton 

Borghs tegelijk gestart bij de Zorgboog na een periode van bestuurlijke onrust. Gezamenlijk zijn zij 

er in geslaagd rust en vertrouwen te brengen en mede op basis daarvan breed samenwerking te 

realiseren. Inmiddels heeft dat geleid tot een organisatie die zowel landelijk als in de regio bekend 

staat als vooruitstrevend, innovatief, klantgericht, financieel gezond. Een organisatie met een 

gemotiveerd en enthousiast managementteam en medewerkers die de Zorgboog als een plezierige 

werkgever ervaren. 

 

De Zorgboog; situatieschets organisatie 

De Zorgboog werkt aan een samenhangend aanbod van woon-, welzijns- en zorgdiensten; van 

kraamzorg, jeugdgezondheidszorg eerstelijnszorg, revalidatie, verzorging, verpleging, behandeling, 

begeleiding, wonen met zorg en services en terminale zorg “de Zorgboog voor alle generaties”. Veelal 

op lokaal, wijk- of dorpsniveau. Het werkgebied betreft de regio Helmond als stedelijke concentratie, 

naast zeven andere gemeenten; Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten, Nuenen, en 

Geldrop-Mierlo. Het bestuursbureau is gevestigd in Helmond. Bij de Zorgboog werken ca. 2.300 

medewerkers (1.400 fte), de omzet bedraagt ca. € 110 mio (informatie jaarverslag 2016). Stichting 

de Zorgboog bestaat uit drie vennootschappen als onderdeel van het concern: waarbij Zorgboog in 

Balans en Zorgzuster 100% dochters zijn van Zorgboog via Zorgboog Beheer BV. Daarnaast is 

Stichting de Zorgboog bestuurder van een steunstichting en neemt deel in twee vennootschappen 

en een  V.O.F. (zie bijlagen). 

De zorg wordt zoveel mogelijk verleend op lokaal, wijk- of dorpsniveau vanuit wijkgebouwen, 

consultatiebureaus, thuiszorgwinkel en diverse woon/zorglocaties. De grootschalige zorglocaties 

worden afgebouwd, naar kleinschalige woonvormen. Cliënten die daar niet kunnen/willen verblijven, 

worden vanuit meer regionaal georiënteerde centra geholpen dit geldt ook voor gespecialiseerde 

zorg. In een aantal zorglocaties wordt ook begeleiding in de vorm van dagactiviteiten/behandeling 

geboden voor mensen met een geestelijke achteruitgang of met een lichamelijke beperking. Zoveel 

als mogelijk wordt geprobeerd een leefomgeving te creëren die als thuis aanvoelt en gaat veel 

aandacht uit naar het welzijn van cliënten. Vanuit de Zorgboog locaties wordt extramurale zorg 

(wijkverpleging) uitgevoerd en is er een thuiszorgwinkel die in samenwerking met een commerciële  
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organisatie is gerealiseerd. Vaak in samenwerking met andere organisaties biedt de Zorgboog 

centrale servicepunten en ontmoetingsmogelijkheden voor mensen uit het dorp of de wijk. 

Ontwikkelingen en ambities  

De Zorgboog heeft zich de afgelopen jaren steeds weer en tijdig aangepast aan veranderde externe 

ontwikkelingen, regelgeving en eisen van toezichthouders, financiers en uiteraard de vraag van 

cliënten. Daarin wachten zij niet af. Maar proberen daar waar mogelijk te anticiperen en niet te 

worden verrast door bijvoorbeeld financiële effecten van het overheidsbeleid, één van de redenen 

waarom de Zorgboog financieel gezond is te noemen. Vanaf 2015 is de organisatie procesgericht 

ingericht en kent drie leidinggevende lagen. De tweehoofdige Raad van Bestuur stuurt naast het 

bestuursbureau en de Divisie Ondersteunende Diensten, vier (zorg)divisies aan (vijf directeuren). 

Het recente vertrek van een van de directeuren was aanleiding om de bezetting opnieuw te bezien 

en inmiddels ziet het MT er per 1 april 2018 als volgt uit (met één nog in te vullen vacature). 

Van links naar rechts: 

 directeur Zorg, Woonverpleging, Diana Rijntjes  

 directeur Zorg, Wijkzorg en wijkverpleging, Ine Eijdems 

 directeur Zorg, Kraamzorg en JGZ, vacature 

 directeur Wonen en welzijn, Petra de Regt 

 directeur Ondersteunende diensten, Wil Hazen 

 manager Bestuursbureau, Berry Meijers 

Ter voorbereiding op het destijds nieuwe ‘meerjarenperspectief’ is in 2015 aan alle geledingen 

binnen, maar ook buiten de organisatie gevraagd input te leveren voor de toekomstige gewenste 

richting. Missie en visie zijn beoordeeld in relatie tot de ontwikkelingen in de zorg en daarop is de 

besturingsfilosofie aangepast. Deze is gericht op het zo laag mogelijk in de organisatie leggen van 

verantwoordelijkheden, gebruikmakend van de kracht, vakmanschap en professionaliteit van 

medewerkers. De organisatie kiest ervoor lerend te zijn. Zelforganisatie is de gekozen term als 

bestemming, echter zonder daarin dogmatisch en star te willen zijn. De Zorgboog richt zich primair 

op kwalitatief goede zorg- en dienstverlening die is afgestemd op de individuele behoeften en wensen 

van iedere cliënt, echter en vanzelfsprekend binnen vastgestelde (financiële) mogelijkheden. 

Relevant detail en noodzakelijk voor het realiseren van organisatiebreed resultaat, is het streven 

naar kruisbestuiving en horizontale afstemming tussen de verschillende organisatie onderdelen.  

Om daadwerkelijk gestalte te geven aan de gekozen besturingsfilosofie heeft de Raad van Bestuur 

in hun kaderbrief voor 2018 daarom aan teams en hoofden gevraagd concrete jaarplannen te maken 

in plaats van aparte divisieplannen. Zorgboogbreed is gekozen om met enkele programma’s te 

werken, met daarbinnen projecten en activiteiten die extra aandacht krijgen.  

Actief en ambitieus is de Zorgboog in het initiëren en aangaan van samenwerking; op landelijk-,  

regionaal- en lokaal niveau in directe partner- en ketenverhoudingen. Daarin zijn zij proactief, 

initiatiefrijk, een zogenaamde ‘trekker’ en willen hierin voorop blijven lopen. Juist ook daardoor zijn 

zij in staat geweest tijdig en realistisch te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en zich daarop 
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hebben kunnen aanpassen. Deze houding is een gezonde basis gebleken voor innovaties, leren, 

experimenteren en door ontwikkelen. Deze kernkwaliteiten wil de Zorgboog in de toekomst blijven 

borgen en met gezonde nuchterheid uitbouwen en intensiveren. Door specifiek actieve deelname en 

aanwezigheid van de Raad van Bestuur op strategische- en beleids- onderwerpen en ontwikkelingen 

bij diverse koepel- en kenniscentra op landelijk niveau, is de Zorgboog ook op dat niveau duidelijk 

zichtbaar en wordt als innovatief gezien.  

Opdracht, ook de komende periode 

De opdracht voor de Raad van Bestuur is het verder ontwikkelen en implementeren van de 

geformuleerde besturingsfilosofie en strategische koers vanuit een sterke onderlinge verbinding en 

samenhang en zorgt dat deze gekend en doorleefd, uitgevoerd en geëvalueerd worden. Belangrijke 

voorwaarde is dat de Raad van Bestuur in staat is om te ontwikkelen, te leren en mensen mee te 

krijgen vanuit een lerende cultuur. De Raad van Bestuur is aanspreekpunt voor de interne en externe 

stakeholders, zoals OR, Ledenraad, Vrijwilligersraad, toezichthoudende instanties, overheden, 

financiers etc. De Raad van Bestuur geeft direct leiding aan het MT (vijf directeuren en de Manager 

Bestuursbureau) en waarborgt de continuïteit en vitaliteit van de organisatie. Uitgangspunt bij het 

vormgeven van het beleid, is dat het positioneren van “de Zorgboog” 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.  

In 2016 zijn koers en beleid vastgesteld in een nieuwe meerjarenkoers.  Externe ontwikkelingen en 

veranderingen in de zorg stelden en blijven nieuwe eisen stellen. De Zorgboog heeft hard gewerkt 

om zich hierop aan te passen. Uit het jaarverslag 2016 is op te maken dat vanuit alle 

organisatieonderdelen initiatieven zijn opgepakt die pasten in de nieuwe koers en beleid. Voor 2018 

is duidelijke focus, prioriteiten en ambitie geformuleerd vanuit de grote ontwikkelthema’s voor de 

organisatie. Deze zijn geordend in een zevental programma’s (met daaronder gedefinieerde 

projecten) die vanuit onderlinge samenhang en gerichte focus moeten worden uitgevoerd: 

 Vitale medewerkers; 

 Kwaliteit geborgd; 

 Veilige en betrouwbare informatie; 

 Woon en leefwereld cliënten; 

 Samenwerking; 

 Innovatie; 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Deze thema’s vragen op strategisch organisatieniveau behoorlijke aandacht en zorgvuldige 

aansturing van de Raad van Bestuur. Voor de komende periode is duidelijk aangegeven en ook wens 

vanuit het MT om binnen deze thema’s nadere prioritering op meer concrete sub thema’s en 

onderdelen aan te brengen en deze meer concreet uit te werken. In de besturing en ondersteuning 

van de organisatie moet consistent en consequent tijd en aandacht worden ingeruimd voor 

implementatie, evaluatie, reflectie en communicatie, zonder het resultaat uit het oog te verliezen. 
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Keuzes maken en dus nadere concrete focus kiezen en deze ook consistent vasthouden is hier waar 

het om gaat voor het bestuur. Belangrijk is dan ook, dat het geformuleerde meerjarenperspectief en 

de bijbehorende focus en ambitie onder de nieuwe Raad van Bestuur ook werkelijk de basis blijft en 

uitvoering en implementatie van veranderingen voortgezet zullen worden en daarmee een belangrijk 

onderdeel vormen van de inhoud van het functieprofiel en opdracht van de nieuwe bestuurder.  

 

Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat deze de ingezette koers doorzet en gezamenlijk met 

de huidige bestuurder verder (door)ontwikkelt, waarbij uiteraard ruimte is voor enig accentverschil. 

Van de nieuwe bestuurder zal ook een wezenlijke en leidende bijdrage worden verwacht aan het ICT 

beleid van de Zorgboog. De Zorgboog is bezig met een grote transformatie van haar ICT landschap, 

op basis van een in 2016 geformuleerd strategisch ICT beleid. Doel is om vanuit een moderne 

regieorganisatie op alle ICT pilaren voorbereid te zijn op de snel veranderende vraag en de ICT 

ondersteuning die daarvoor nodig is. De Zorgboog probeert hierbij in control te komen en te blijven 

als het gaat om kosten en beschikbaarheid. Het veel omvattende traject is deels een inhaalslag van 

een door de tijd gegroeid ICT landschap dat op onderdelen niet optimaal functioneerde. De nieuwe 

bestuurder zal samen met het verantwoordelijke management de ingezette lijn vast moeten houden 

met aandacht voor de draagkracht van de organisatie en de operationele processen hierin  

 

Raad van Bestuur als team; sterk in verbinding én zichtbaarheid 

Kenmerkend voor de afgelopen bestuursperiode is dat vanuit de gehele organisatie vertrouwen en 

ruimte wordt ervaren. Beide leden zijn collegiaal en worden zichtbaar complementair aan elkaar 

ervaren. Beide leden vervangen elkaar bij afwezigheid. Het spreekt als vanzelf dat voor de nieuw te 

vormen Raad van Bestuur voortzetting van deze wijze van samenwerken meer dan gewenst is. Goed 

met elkaar als mens overweg kunnen is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het elkaar 

stimuleren, inspireren en aanspreken op de te behalen resultaten. De Raad van Bestuur ziet en 

hanteert reflectie als een instrument van leren, groei en ontwikkeling. De Raad van Bestuur is niet 

alleen bestuurder, maar vooral ook het hoogste lijnorgaan. Dat vereist aanwezigheid, 

toegankelijkheid en zichtbaarheid in de organisatie. Van hen wordt verwacht dat zij goed luisteren 

naar en zich laten informeren door de diverse medewerkersniveaus en gremia en in actie komen bij 

overstijgende vraagstukken, dan wel waar dit naar omstandigheden geboden of verwacht mag 

worden. De Raad van Bestuur draagt ten slotte zorg voor zorgvuldige, gezamenlijke en transparante 

besluitvorming inhoud, proces en procedure. 

 

In nauwe verbinding en overleg 

De Raad van Bestuur overlegt wekelijks; eenmaal per twee weken betreft dit een formele 

besluitvormende vergadering, in aanwezigheid van de secretaris. De andere weken vindt werkoverleg 

tussen hen plaats (informatie uitwisseling en meningsvorming). Verslagen van de formele 

besluitvormende vergaderingen worden gedeeld met managementteam en de 

medezeggenschapsgremia. Overleg met het MT vindt een maal per twee weken plaats, eveneens 

formeel en informeel. Drie maal per jaar worden met de leden van het MT beleidsdagen 
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georganiseerd met belangrijke beleidsvoorbereidende thema’s op de agenda. Periodiek is er 

werkoverleg tussen een van de leden van de Raad van Bestuur en een MT lid, evenals de managers 

van de BV’S. Kwartaalrapportages worden vier maal per jaar besproken met de voltallige Raad van 

Bestuur. Vijf maal per jaar vindt het Zorgboogberaad plaats met alle leidinggevenden. Daarnaast 

vinden ook bezoeken plaats op locatie bij teams.  

 

Taken en verantwoordelijkheid collegiale Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Zorgboog. De 

Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur maakt een 

zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen en waarden van cliënten, de publieke en 

maatschappelijke belangen en de belangen en waarden van de medewerkers. 

De Raad van Bestuur 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 de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van de 

beleidsplannen, alsmede voor de resultaatsontwikkeling van de gehele zorgorganisatie en de 

kwaliteit en veiligheid van de zorg en dienstverlening. 

De Raad van Bestuur is 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. De Raad van Bestuur 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. De Raad van 

Bestuur draagt bij aan het scheppen van een veilig en open klimaat waarin medewerkers en 

leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken, het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap. De Raad van Bestuur bevordert breed een klimaat van 

meespraak, samenspraak en tegenspraak in combinatie met besluit- en daadkracht. De Raad van 

Bestuur heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en handelt, intrinsiek gedreven 

conform de beginselen van Good Governance. 

Portefeuilleverdeling 

De collegiale, maar vooral ook integrale organisatieverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 

houdt in dat in de Raad van Bestuur zowel in ervaring en expertise complementair dienen te zijn. 

Beiden beschikken uiteraard over visie, strategisch vermogen, kennis over organisatie ontwikkeling,  

stakeholders etc. en dienen te beschikken over aantoonbare bestuurlijke en strategische kwaliteiten 

en ervaring. In aantoonbare expertise en ervaring betekent dit dat in de  

 

gezamenlijkheid kennis en ervaring aanwezig moet zijn op zowel het gebied van Zorg als 

Bedrijfsvoering en wordt gestreefd naar een evenwichtige en vergelijkbare verdeling van alle 

organisatieonderdelen in de beide portefeuilles. Beide leden sturen, met enige accenten in eigen 

expertise en ervaring, onderdelen van de zorg aan gecombineerd met de aandachtsgebieden van de 
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ondersteunende diensten (voor de accenten in de portefeuille van de nieuwe voorzitter verwijzen we 

naar het hoofdstuk “Voorzitter Raad van Bestuur” in dit profiel).  

 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Primair is de voorzitter een ‘samenwerker’ en ís het voor hem/haar vanzelfsprekend besluitvorming 

te organiseren vanuit collegiaal perspectief met het lid. Specifiek geldt voor de voorzitter dat deze, 

meer nog dan het lid, boegbeeld is van en voor de organisatie, heel specifiek extern. De voorzitter 

dient zich bewust te zijn van zijn/haar gedrag als voorbeeld, dat passend is in de gekozen visie, 

besturingsfilosofie en bijbehorende cultuur van de Zorgboog. De voorzitter is in staat, samen met 

zijn collega op authentieke wijze meerdere bestuursstijlen (verbinder, netwerker, ondernemer, 

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

een verbinder, werkt samen en laat mensen samenwerken, begeleidt en stuurt processen en 

procedures en heeft regie. Heeft visie en organiseert de richting. Een goede voorzitter 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 de voorzitter wordt verwacht dat deze 

onafhankelijk en op grond van kennis en gezag kan en durft te handelen. Zijn/haar gezag moet 

geworteld zijn in kennis, ervaring of (gebleken) affiniteit met de sector. Op grond van zijn/haar 

verantwoordelijkheid heeft hij/zij een toetsende rol ten aanzien van de (voorgenomen) besluiten. Dit 

geldt evenzo voor zijn/haar (eigenstandige) verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn/haar eigen 

specifieke aandachtsgebieden, als ook voor zijn/haar integrale eindverantwoordelijkheid als 

voorzitter.     

De voorzitter 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 voorzitter 

overzicht te houden en daarin onafhankelijk en effectief te handelen. Relevante basiscondities zijn: 

 Samenwerkingsgericht; 

 Integriteit; 

 Stressbestendigheid; 

 Onafhankelijkheid; 

 Signaalgevoeligheid; 

 Identificatie; 

 Bindend vermogen; 

 Zichtbaarheid;  

 Nuchter en humorvol. 

 

Als lid van de Raad van Bestuur is de voorzitter primair verantwoordelijk voor de communicatie met 

de Raad van Toezicht, de bewaking van een adequaat en helder proces van besluitvorming, de goede 

vergaderorde en het overigens goed functioneren van de Raad van Bestuur als collectief en neemt 

initiatieven om de vitaliteit van de Raad van Bestuur te bevorderen en te verduurzamen. Hij is 

afwisselend met het collega lid Raad van Bestuur voorzitter van het MT en ziet toe op de eenheid 
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van beleid en bevordert dit. De voorzitter bewaakt de goede naam van de Zorgboog, draagt zorg 

voor de integriteit en de compliance van de organisatie. 

Persoonsprofiel  

Beide leden van de Raad van Bestuur hebben een voorbeeldfunctie, zijn zichtbaar en nabij en drager 

van de missie, visie, strategie en koers. Zij hebben daarin een duidelijke visie op zorg- en 

dienstverlening, die zij toetsen bij elkaar en binnen de Zorgboog om zo beleid te formuleren en 

randvoorwaarden te creëren, welke bijdragen aan bloeiende organisatieonderdelen, passend bij het 

gedachtegoed. Om de Zorgboog als sterk merk neer te zetten en uit te breiden, brengt de voorzitter 

een ondernemende instelling, welke ook innovatie mogelijk maakt. Is hij/zij in staat de organisatie 

en visie verder te ontwikkelen en uit te voeren, zodat de randvoorwaarden worden gecreëerd voor 

een organisatie die telkens vernieuwt en verbetert. De voorzitter inspireert zijn/haar collega (en vice 

versa) en anderen, stelt duidelijke en realistische doelen, communiceert helder en is consistent in 

aanpak en handelen en durft vooral ook te reflecteren. Hij/zij is koersvast, daarop herkenbaar en 

voorspelbaar. Hij/zij geeft de voorkeur aan samenwerken en geeft ruimte en is ook sturend als het 

nodig is en durft knopen door te hakken. De voorzitter is een effectieve netwerker, die zich op 

verschillende niveaus gemakkelijk in de in- en externe netwerken en contacten begeeft. Is op de 

hoogte van maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de zorg en integreert deze waar nodig en 

mogelijk in de visie op zorg- en dienstverlening. Beschikt over relevante kennis en ervaring op het 

gebied van de eigen portefeuille, management en bedrijfsvoering en specifiek ICT vraagstukken.  

 

Profiel voorzitter Raad van Bestuur 

Om goed te kunnen functioneren beschikt de voorzitter over: 

 Affiniteit met de sector in het algemeen en de doelstelling, de zorg- en dienstverleningsfunctie 

en visie van de Zorgboog in het bijzonder; 

 Verantwoordelijkheid en integriteit; 

 Deskundigheid, relevante ervaring en complementariteit heel specifiek op het gebied van ICT; 

 Ervaring bij voorkeur op bestuurlijk niveau in een complexe (zorg) organisatie; 

 Goede communicatieve vaardigheden en ervaring;  

 Ondernemingszin, teamgeest en een sociale instelling. 

 

Om in algemene zin goed te functioneren geldt dat hij/zij beschikt 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 de 

Zorgboog worden gesteld; 
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 Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk; 

 Inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, ofwel bekend 

zijn met de onderwerpen van ‘Good Governance’; 

 Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, 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; 

 Toewijding en beschikbaarheid; 

 Het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar. 

Verwacht wordt dat de voorzitter maatschappelijk actief is, zich blijft ontwikkelen en verdiepen in de 

doelstelling en de zorg- en dienstverleningsfunctie van de organisatie.  

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

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

dienstverband. Continuïteit van bestuur is uitermate relevant, mede omdat de huidige bestuurder 

voornemens is met een aantal jaren te stoppen, derhalve wordt verwacht dat de voorzitter zich voor 

een periode van ca. zeven jaar wil verbinden.  

 

Werving en beoordeling van de bestuurder vindt nadrukkelijk plaats vanuit complementariteit van 

de huidige bestuurder. De Raad van Bestuur dient als team te opereren en vanuit dat perspectief is 

ook de procedure ingericht en wordt van kandidaten die worden gepresenteerd op de shortlist 

verwacht dat deze medewerking verlenen aan het invullen van een vragenlijst van een 

ondersteunend beoordelingsinstrument. Voor het tijdpad wordt uitgegaan de Raad van Bestuur aan 

te stellen per uiterlijk 1 augustus 2018. 

 

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 

uiterlijk 9 april 2018.  

 

 

Bijlagen  Organogram de Zorgboog concernstructuur 

   Organogram Stichting de Zorgboog 

   Inrichting en planning procedure

mailto:Marlous.Bijl@crowngillmore.n


  

9 

 

Bijlage  Organogram de Zorgboog concernstructuur 

 

 

  

 

              De Zorgboog - concernstructuur  

 

 

  18 april  2017 

Stichting 
de  Zorgboog 

Stichting ter 

Ondersteuning 
van de 

Zorgboog 

 
  

 

Zorgzuster  
ZO - Brabant 

B.V. 

Zorgboog  
in Balans  BV 

Consolidatie 

Zorgboog  

Beheer 1 B.V. 

Deelnemingen: 
Vitassist Zorghotels BV 

CV Profportaal 
Zorg 

Vof Ons Geboortehuis 
Geeboortehuis 
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Bijlagen  Organogram Stichting de Zorgboog
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Bijlage  Inrichting en planning procedure 

  

Planning procedure search   

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 

14.04.2018 

16.04.2018 

Optie 23.04 

Week 16/17 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 8) 

(longlist) 

 Keuzebepaling ca. 3 / 4 kandidaten 

voor kennismakingsgesprekken 

(shortlist) 

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

 

01.05.2018 

13.00 – 14.30 

 

 

Week 18 

Management Drives of ACT t.b.v. 

kandidaten shortlist (optie) 

 Kandidaten 

 Crown Gillmore 

01.05.2018 

avond 

Week 18 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken 3 / 4 

potentieel geschikte kandidaten. 

(shortlist) 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

 

02.05.2018 

10.30 – 16.00 

 

 

Week 18 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 1 

benoembare kandidaat 

vervolgprocedure 

 Selectiecommissie 

 

02-05-2018 Week 18 

 Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek 

adviescommissies (4) met max. 1 

benoembare kandidaat 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissies (4) 

 Crown Gillmore 

 

09.05.2018 

09.00 – 12.30 

 

Week 19 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 

kandidaat 

 Selectiecommissie 

 

Uiterlijk 

25.05.2018 

Week 21 

F
A
S
E
 4

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie.  

 Kandidaat 

Vóór 

01.06.2018 

Uiterlijk week 

22 

Benoeming   Nader te bepalen Vóór 

01.06.2018 

Week 22 

Aanstelling   Bestuurder Aug 2018 n.t.b. 

 


