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Lid Collegiale Raad van Bestuur  

Psychiater / Klinisch of GZ Psycholoog / Arts 
 

met aantoonbaar integrale verantwoordelijkheid- en veranderervaring  

die vanuit bestuurlijke kwaliteiten, natuurlijk gezag en een verbindende 

persoonlijkheid in- en externe stakeholders inspireert 

 

 

 

Aanleiding / korte schets  

Per 1 november vertrekt mevrouw drs. R.H.M. (Roxanne) Vernimmen (Psychiater) na elf jaar 

bestuurder te zijn geweest bij Altrecht. Zij verlaat Altrecht voor een nieuwe bestuurlijke rol elders. 

Samen met de heer drs. A.C. (Lex) de Grunt CMA RI, haar collega in de Raad van Bestuur, hebben 

zij de afgelopen jaren leidinggegeven aan de strategische ontwikkeling en positionering van Altrecht.  

 

Altrecht staat bekend als een vooraanstaande zorgaanbieder van zorg in de GGZ. Dit betreft zowel 

de kwaliteit van de hoog specialistische zorg als het brede palet van dienstverlening en de 

samenwerking met ketenpartners. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en is er meer 

sprake van een netwerkorganisatie. 

 

In het streven naar continue verbetering van zorg nemen ontwikkeling en innovatie een belangrijk 

positie. Tegelijkertijd moet de geleverde zorg betaalbaar zijn en blijven. Dit vraagt ook specifieke 

aandacht voor de bedrijfsvoering. Uiteraard van het bestuur. In de nieuw te vormen topstructuur is 

gekozen voor een collegiale en collectief opererende Raad van Bestuur. Beide leden zijn 

verantwoordelijk voor het geheel, ieder met een eigen functionele portefeuille. Om dit effectief te 

kunnen laten functioneren, vereist dit van beiden dat zij organisatie breed denken, handelen en 

besluiten integraal nemen. Daarin zijn zij een voorbeeld voor het duale management van de 

zorgeenheden. Dit vereist intensieve, nauwe samenwerking en interactie in het bestuur. Om dit te 

effectueren en een succes te laten zijn is het van uitermate groot belang dat beide leden zich in 

elkaar ‘herkennen’ en aanvullen, het als plezierig en stimulerend ervaren elkaar op te zoeken, 

dilemma’s te bespreken en bereid zijn om van elkaar te leren; kortom écht samenwerken. 

Vanzelfsprekend voegt het nieuwe lid inhoudelijke zorgexpertise toe aan de algemeen bestuurlijke 

ervaring en specifieke expertise van de heer De Grunt op het gebied van bedrijfsvoering.  

 

Altrecht  

Altrecht is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg waar mensen met een ernstige en 

complexe psychiatrische ziekte terecht kunnen voor specialistische hulpverlening. De specialistische 

behandeling wordt gegeven vanuit de volgende missie en visie: 
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Missie 

Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek willen een leven zoals 

de meeste mensen dat willen. Altrecht ondersteunt hen daarom bij hun ontwikkeling van 

(lichamelijke) gezondheid, functioneren en identiteit, zodat zij al hun rollen in de samenleving weer 

zo goed mogelijk kunnen innemen. Het is van belang om patiënten weer hoop te geven en uitzicht 

op een leven dat hij of zij zelf wil leiden. Dit kunnen we niet alleen. We doen het samen met naasten 

en met (informele) netwerkpartners. Onze inbreng is psychiatrische diagnostiek en behandeling. Wij 

blijven ons ontwikkelen om de zorg steeds verder te verbeteren door behandelingen samen met 

patiënten en hun naasten te evalueren, door mensen op te leiden en door praktijkgericht onderzoek 

te doen. 

 

Visie 

De patiënt en zijn of haar naasten staan bij Altrecht voorop. Daarbij wordt uitgegaan van het 

individuele proces van herstel en wordt de autonomie van de patiënt bevorderd. Om dit te bereiken 

zetten onze medewerkers hun expertise ten volle in en stellen zij zich professioneel bescheiden, 

gelijkwaardig en hoffelijk op. Dit zowel in de relatie met de patiënt als in de relatie met (in)formele 

netwerkpartners. De medewerkers zijn bevlogen en voelen zich gewaardeerd, betrokken en 

ondersteund, waardoor zij met toewijding naast de patiënt staan in zijn of haar herstelproces. Mede 

door onze opleidings- en onderzoeksfunctie dragen de medewerkers actief bij aan het evalueren, 

uitdragen en verder ontwikkelen van (Top)GGZ expertise zowel intern als aan netwerkpartners. Dat 

doen zij door middel van consultatie en deskundigheidsbevordering. De zorg die geboden wordt is 

gepast, waarbij de keuze van de interventie bepaald wordt door criteria als doelbewust, doelgericht 

en doelmatig. 

 

Organisatie, strategie en opdracht 

Altrecht is een organisatie voor (hoog)specialistische GGZ. Naast een sterke regionale verankering 

in Utrecht, kent Altrecht voor vier specifieke Top GGZ functies een landelijk werkgebied. Jaarlijks 

behandelt Altrecht zo’n 25.000 mensen. Bij Altrecht werken ongeveer 2.100 mensen. Er zijn 

vestigingen in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Den Dolder en Woerden. De patiënt en zijn of 

haar naasten staan bij Altrecht voorop. Daarbij wordt uitgegaan van het individuele proces van 

herstel en wordt de autonomie van de patiënt bevorderd.  Recent heeft Altrecht zich vanuit deze 

visie op zorg voor een veranderopgave gesteld om de zorg meer in de nabijheid van de patiënt te 

leveren, toegankelijker te zijn en de zorg meer in samenwerking met naasten en netwerkpartners te 

bieden. Deze transitie naar gebiedsgericht werken is een van de uitdagingen waar Altrecht nu voor 

staat. Altrecht richt zich op samenwerken in netwerken, waarbij de samenstelling van het netwerk 

afhankelijk is van de doelgroep.  
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De strategische agenda voor de komende drie á vier jaar wordt bepaald door inhoudelijke en 

bedrijfsmatige ontwikkelingen c.q. noodzakelijkheden, met een focus voor de korte termijn op de 

benodigde bedrijfsmatige ontwikkelingen. De bedrijfsmatige agenda wordt beschreven in het 

programma “Altrecht Groen”. In combinatie met het intensievere beheer vanuit de BNG betekent dat 

een sterke focus op een gezond bedrijfsresultaat. In 2018 zal een sterke verbetering t.o.v. 2017 

bereikt moeten worden. In 2019 zal het bedrijfsresultaat op orde moeten zijn.  

De inhoudelijke agenda wordt beschreven in het programma “Wenkend Perspectief”. Een programma 

dat opgezet moet gaan worden om Altrecht over drie tot vier jaar tot de top van de Nederlandse 

GGZ organisaties te laten behoren. Dit programma bestrijkt alle aspecten van de organisatie die 

daarvoor nodig zijn: inhoudelijke doorontwikkeling, (zorg logistieke) processen, medewerkers en 

ondersteuning in ruimste zin (gebouwen, technologie).  Herstelondersteunende zorg met als middel 

Gebieds Gericht Werken (GGW) is daarbij de belangrijkste inhoudelijke doorontwikkeling. Om na vier 

jaar het “Wenkend Perspectief” te kunnen bereiken, zal de organisatie de noodzaak van deze 

verandering moeten zien.  

 

De bestuurlijke opgave van Altrecht wordt bepaald door het realiseren van een gezonde 

bedrijfsvoering én het uitvoeren van het programma “Wenkend Perspectief”. Dit vereist niet alleen 

dat “Altrecht Groen” verder wordt uitgevoerd, maar ook borging ervan op de werkvloer. De 

behandelaren spelen een belangrijke rol bij een gezonde bedrijfsvoering. Zij dienen eigenaarschap 

te tonen over zowel de kwaliteit van zorg als het bedrijfsmatig uitvoeren daarvan; voldoende patiënt 

gebonden tijd besteden én het allemaal tijdig en correct registreren ervan.   

 

Organisatiestructuur  

Altrecht wordt bestuurd door een 2-hoofdige Raad van Bestuur, waarbij de samenwerking en de 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn gebaseerd op het principe van collegiaal bestuur. De 

Raad van Bestuur bestuurt de organisatie onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg 

met de diverse adviesorganen, waaronder de leidinggevenden van de zorgeenheden en de 

ondersteunende eenheden, de Patiëntenraad, Familieraad en de Ondernemingsraad. Als basis voor 

de besturing gelden de principes van Governance Code Zorg. De Raad van Bestuur legt proactief en 

transparant verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling, implementatie en coördinatie van de strategie van Altrecht op concernniveau 

als ook voor de besturing in lijn daarmee, zowel zorginhoudelijk als op alle vlakken van 

bedrijfsvoering. Alhoewel sprake is van een gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid van de Raad 

van Bestuur is wel sprake van een portefeuilleverdeling, grofweg langs de lijnen van de inhoud van 

de behandeling/zorg en de bedrijfsvoering. 

 

Altrecht werkt op basis van integraal management. De leidinggevenden van de zorg en 

ondersteunende eenheden dragen de totale verantwoordelijkheid voor het functioneren en de 
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resultaten van hun eenheid. Uitgangspunt voor alle eenheden is dat telkens de patiënt centraal staat. 

Er is veel vrijheid om samen met hun (behandel)teams hun opdracht te realiseren (zelforganisatie). 

Daarbij behoren wel kaders die door de Raad van Bestuur (jaarlijks) worden vastgesteld. De 

leidinggevenden van de eenheden leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Hierbij geldt 

dat het in dit gesprek gaat over resultaatgerichtheid, constructieve feedback, wederzijds vertrouwen, 

continu verbeteren en afspreken in plaats van afrekenen.  

 

Profiel lid RvB 

Het RvB-lid is bestuurder met als bijzondere aandachtsgebieden kwaliteit en veiligheid van zorg en 

behandeling, opleidingen en public affairs & communicatie. Het RvB-lid is intern gesprekspartner van 

o.a. het Psychiaterberaad, de Patiëntenraad en van de Familieraad; extern is het RvB-lid 

gesprekspartner van o.a. het Bestuur Stichting Patiënten Steunfonds Altrecht, het Bestuur van Het 

Vijfde Seizoen en tevens deelnemer aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fivoor. 

Er dient sprake te zijn van een vergaande complementariteit en een goede “chemie” c.q. uitstekende 

samenwerking met de collega bestuurder in de RvB. Van de RvB wordt een visionaire en dienende 

houding verwacht, maar daar waar nodig ook sturend leiderschap in deze voor de GGZ turbulente 

tijden. Het RvB-lid zal verbinding binnen de organisatie moeten kunnen (blijven) leggen tussen zorg 

en behandeling enerzijds en bedrijfsvoering anderzijds, aandacht hebben voor de cultuur 

(veranderkracht mét aandacht voor de menselijke maat) en sturen op de collectieve ambitie.  

 

Altrecht kijkt uit naar een persoon die: 

 bestuurlijke kwaliteiten heeft; 

 een ondernemende geest, met kennis van en ervaring in de zorg brengt;  

 een heldere visie heeft op zorg en deze overtuigend kan overbrengen; 

 een klant gedreven instelling heeft: hij/zij stelt structureel de patiënt en naasten centraal en is 

gepassioneerd en dienstbaar in het bieden van passende zorg in combinatie met een zakelijke 

insteek; 

 ervaring met complexe organisatieveranderingen heeft, zoals het aangaan en implementeren van 

samenwerkingsverbanden en cultuur veranderprocessen van organisaties; 

 het ondernemerschap bevordert, creativiteit in alle lagen van de organisatie stimuleert en die 

verantwoordelijkheden bij de vak volwassen professionals in taakvolwassen teams belegt; 

 participatieve medezeggenschap bevordert (Danthe methode); 

 gewend is in een netwerk te opereren en dit stimuleert binnen de organisatie. 

 

Functie-eisen 
 beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, zo mogelijk opgedaan in de (geestelijke) gezondheidszorg 

dan wel sterke affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg; 

 professional (bij voorkeur psychiater dan wel in tweede instantie psychotherapeut, klinisch of GZ-

psycholoog dan wel arts) met gezag/respect en daadkracht in de gezondheidszorg, die zowel 
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binnen Altrecht de kwaliteit van de behandeling/zorg kan bewaken en waar mogelijk verbeteren, 

alsook in de vele externe contacten effectief voor Altrecht kan optreden; 

 beschikt als bestuurder over een sterk ontwikkeld empathisch én samenbindend vermogen om 

zowel inhoudelijk als op betrekkingsniveau de samenwerking met anderen (in het bijzonder met 

het andere RvB-lid, de leidinggevenden en de professionals) te bevorderen; 

 geeft ruimte aan professionals en stuurt aan op een grotere inhoudelijke zelfstandigheid van de 

zorgeenheden; 

 inzicht in de ontwikkelingen op en in de zorgmarkt(en) én in staat om de lange termijn strategie 

op GGZ-inhoudelijk gebied (behandeling/zorg) uit te zetten en te implementeren; 

 ziet kansen in marktwerking en beschikt over het vermogen én talent om professionals te 

stimuleren tot het leveren van prestaties in een snel veranderende markt; 

 bewezen ervaring met veranderingsprocessen voor professionals naar klantgericht werken in een 

competitieve “markt”; 

 beschikt over een goed netwerk in de GGZ en in de samenleving (politiek en maatschappelijke 

organisaties), dan wel over het vermogen dat snel op te bouwen én dit netwerk succesvol te 

benutten in het belang van de patiënten en naasten van de GGZ en van Altrecht in het bijzonder; 

 in staat relevant wetenschappelijk onderzoek in en voor de GGZ te bevorderen; 

 heeft affiniteit met alle velden van psychiatrie (zoals preventie en eerstelijnszorg, curatief- 

specialistische zorg, kinder- en jeugd, ouderen, langdurige zorg, ortho-forensische zorg, 

interculturele problematiek) in een grootstedelijke context.  

 

Competenties/persoonlijkheid 

 mensgerichte en flexibele stijl van leidinggeven gericht op het motiveren (leidinggevenden) en 

ontwikkelen van medewerkers; 

 affiniteit met medezeggenschap van patiënten, familie en medewerkers en betrekt hen tijdig bij 

beleidsontwikkelingen; 

 staat een transparante stijl van besturen voor; 

 een stevige persoonlijkheid, die mede het boegbeeld van Altrecht wil en kan zijn; 

 een bestuurder die met de juiste balans tussen distantie en betrokkenheid, die delegeert, los kan 

laten, inspireert, verbindt, coacht en “rust’ uitstraalt. Die kritisch durft te zijn, zakelijk is en die, 

indien nodig, conflicten niet uit de weg gaat; 

 teamspeler met humor en flexibel beïnvloedingsrepertoire; 

 resultaatgerichte en cliëntgerichte opstelling; 

 sterk waardenbesef (integriteit, servicegericht, verantwoording afleggen) en een teamspeler die 

anderen laat excelleren en mensen boeit. 

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform 

normering van de WNT, inschaling WNT klasse V. Het betreft een fulltime dienstverband. Werving 
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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. Van kandidaten die als uiteindelijk benoembaar worden beoordeeld wordt 

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

ondersteunend beoordelingsinstrument, mede in het licht van complementariteit in bestuur. Voor het 

tijdpad wordt uitgegaan het lid van de Raad van Bestuur te benoemen voor 1 december 2018. 

 

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, mail@crowngillmore.nl. Graag ontvangen wij uw reactie 

vóór 29 oktober 2018 o.v.v. Lid collegiale Raad van Bestuur Altrecht. 

 

 

 

 

 

  

mailto:mail@crowngillmore.n
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Bijlage 1 Inrichting en planning procedure 

 Wat: Wie: Wanneer: 

F
A
S
E
 1

 

Mediawerving 2 weken reactietermijn 

 Website Altrecht  

 Website Crown Gillmore 

 LinkedIn / SKIPR / Zorgvisie 

 

 (Afdeling communicatie) 

Altrecht 

 Crown Gillmore (secretariaat) 

15.10.2018 – 29.10.2018 

Benaderen potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten 

 Crown Gillmore  

Inventariseren reacties mediawerving  Crown Gillmore (secretariaat) 

 

Week 44 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

6.11.2018 en 7.11.2018 

 

F
A
S
E
 2

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 5/6) (longlist) 

 Keuzebepaling ca. 3/4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

15.11.2018 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

19.11.2018 

13.00 – 18.00 

 

ACT 

 Invullen meting  

 Terugkoppeling vanuit teamscan 

 

 Max 2 benoembare kandidaten 

 lid RvB 

 lid Raad van Toezicht 

 Crown Gillmore  

 

20.11.2018 

21.11.2018 

Ronde 3: 

 Verdiepingsgesprek bestuurder met max. 2 

benoembare kandidaten 

 

 lid RvB  

 Max 2 kandidaten  

22.11.2018  18.00  

23.11.2018  12.30  
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 Wat: Wie: Wanneer: 

 

Met max 2 benoembare kandidaten 

  

 Verdiepingsgesprek selectiecommissie 

 

 

 Kennismakingsgesprek BAC (2 cie’s) 

(bij 2 kandidaten carrousel) 

 Max 2 kandidaten 

 Selectiecommissie  

 

 Kandidaat / Kandidaten / BAC 

 Crown Gillmore 

27.11.2018 

09.30 – 12.30 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid van 

kandidaten van BAC aan selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) BAC 

 Selectiecommissie 

 

 Selectiecommissie 

27.11.2018 

12.30 – 13.30 

 

F
A
S
E
 3

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie.  

 Kandidaat 

29.11.2018 

 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  

Benoeming   Raad van Toezicht Voorkeur voor 01.12.2018 

Aanstelling   Bestuurder  

 


