
   

 
 

 

Lid Raad van Toezicht 

HilverZorg 

 

met bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, 

kennis van kwaliteit van zorg 

die denkt vanuit de cliënt 

en bekend is in ‘t Gooi 

 

 

Aanleiding 

Vanwege het einde van de benoemingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht 

ontstaat per 1 januari 2019 een vacature. De vrijkomende zetel betreft de zetel op voordracht van 

de CCR met als specifiek aandachtsgebied kwaliteit. Voor deze positie zoeken wij kandidaten met 

bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring opgedaan in complexe organisaties bij voorkeur in de 

(ouderen)zorg. De kandidaten zijn goed thuis op het gebied van kwaliteit van zorg en gewend te 

denken vanuit het cliëntenperspectief. Tevens beschikt hij/zij over een actueel en actief netwerk in 

‘t Gooi. 

 

HilverZorg 

Stichting HilverZorg is een zorgaanbieder in de ouderenzorg in Hilversum die met kleinschalige, 

integrale zorg de klant in staat stelt op eigen wijze zijn/haar leven in te richten. Dat doet HilverZorg 

door goede en veilige zorg te bieden op maat en dichtbij, van relatief eenvoudig tot gespecialiseerd 

en intensief. HilverZorg werkt op wijk- en buurtniveau met wijkteams en een woondienstencentrum. 

Daarnaast kunnen ouderen met een intensieve en complexe hulpvraag wonen in één van de 

expertisecentra. De afgelopen jaren is de besturingsfilosofie van zelforganisatie geïntroduceerd en 

zijn ambitieuze programma’s rondom Goede Zorg en Wijk- en Buurtgericht werken ontwikkeld. 

HilverZorg ontwikkelt daarnaast specifieke expertise op het gebied van blijvende cognitieve 

beperkingen op basis van dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel en ouderen met chronische 

psychiatrische problemen. HilverZorg doet dit met ca. 800 medewerkers: zorgprofessionals en 

medewerkers die daar direct of indirect ondersteunend aan zijn. 

 

Missie en visie HilverZorg 

De missie van HilverZorg is: Jezelf blijven. Deze missie wil HilverZorg bereiken door zorg te bieden 

uitgaande van de visie dat ieder mens uniek is, een eigen levensverhaal heeft en een netwerk 

waarmee hij zijn leven deelt en heeft gedeeld.  

 



   

 
 

Kernactiviteiten 

HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden; van ‘thuis in de 

eigen wijk’  tot in de veilige omgeving van een woondiensten- of expertisecentrum. De woondiensten- 

en expertisecentra zijn de knooppunten in de dienstverlening van HilverZorg: het zijn plekken waar 

mensen elkaar ontmoeten en waar professionals kennis delen en zorgen voor verbinding.  

 

Dagcentrum/Ontmoetingscentra 

Voor cliënten die thuis wonen, maar behoefte hebben aan structuur en activering, organiseert 

HilverZorg vanuit verschillende locaties dagactiviteiten. Voor cliënten met een lichte vraag naar 

ondersteuning zijn er de ontmoetingscentra. In Zonnehoeve heeft HilverZorg het Dagcentrum voor 

Psychogeriatrie, speciaal voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Door het samenbrengen 

van dagbehandeling en dagverzorging ontstaat een geleidelijke en natuurlijke overgang naar, 

wanneer dat nodig is, de verpleeghuiszorg van Zonnehoeve. 

 

Expertisecentra 

Speciaal voor de zwaarste en meest gespecialiseerde zorgvragen heeft HilverZorg 

twee expertisecentra: Zonnehoeve en Nieuw Kerkelanden. De mensen die in deze centra werken, 

hebben zich volledig toegelegd op specifieke vormen van zorg op de gebieden van dementie, Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Geronto Psychiatrie (GP). 

 

Wijkzorg en Woondienstencentra in de wijk 

Hilversum is ingedeeld in wijken en HilverZorg heeft haar dienstverlening hierop ingericht. In acht 

wijken levert HilverZorg thuiszorg. In de vijf woondienstencentra in de wijk biedt HilverZorg zorg 

mét- en zonder verblijf aan ouderen met een langdurige en/of permanente zorgvraag; ook zijn er 

plaatsen voor kortdurende opname. 

 

HilverZorg Op Maat 

Ouderen blijven langer thuis wonen dan voorheen waardoor er meer vraag is naar allerhande services 

in de thuissituatie. HilverZorg heeft hiervoor het servicepakket HilverZorg Op Maat geïntroduceerd 

dat o.a. bestaat uit professionele huishoudelijke hulp, maaltijdservice of personenalarmering.  

 

Raad van Toezicht 

HilverZorg kent een bestuur volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model. De Raad van 

Toezicht van HilverZorg houdt toezicht op de éénhoofdige Raad van Bestuur en het beleid van 

HilverZorg. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. 

De Raad van Toezicht telt zeven leden. De Raad van Toezicht van HilverZorg is van mening dat een 

continue professionalisering van de governance ten goede komt aan het toezicht, de Raad van 

Bestuur, de organisatie, cliënten, medewerkers én de maatschappelijke omgeving. Hiertoe blijven 

de leden van de Raad van Toezicht met elkaar het gesprek aangaan hoe aan de voortdurend 



   

 
 

veranderende eisen kan worden voldaan en houden ze zichzelf op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen. Eén van deze nieuwe ontwikkelingen is dat organisaties steeds meer in 

samenwerkingsverbanden opereren hetgeen consequenties heeft voor de wijze waarop het toezicht 

is georganiseerd én functioneert.  

 

Kennis, ervaring en competenties 

Algemene competenties: 

 bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring opgedaan in complexe organisaties bij voorkeur 

in de (ouderen)zorg; 

 kennis van de ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg en in staat zijn om de organisatie, de 

diverse stakeholders en haar succes- en risicoparameters goed te beoordelen; 

 voldoende tijd om te besteden aan de organisatie; 

 uitgebreide kennis van compliance met betrekking tot de actuele wet- en regelgeving en 

governanceregels; 

 bereidheid tot het afleggen van verantwoording; integriteit, een sterk normbesef en 

maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; 

 strategisch inzicht en een kritisch-analytisch en integraal oordeelsvermogen; 

 reflecteert op zijn / haar eigen rol, positie, invloed en gedrag; 

 een proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken; 

 teamplayer met gevoel voor humor; 

 een onafhankelijke positie zonder onverenigbare belangen of relaties; 

 bekendheid in / met de regio ’t Gooi. 

 

Specifieke competenties voor de vacature op voordracht van de CCR: 

 kennis en ervaring met betrekking tot kwaliteitsperspectief in de zorg (bij voorkeur 

ouderenzorg) en de bewaking van de deskundigheid van het personeel; 

 ervaring met het cliëntperspectief; 

 kennis omtrent sociale innovatie. 

 

Honorering 

Leden en voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding passend binnen de WNT II. 

 

Solliciteren en procedure 

De procedure wordt vanuit Crown Gillmore begeleid door mevrouw E.M.H. (Ellen) van den Hoven. 

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de 

gestelde eisen en verwachtingen, kunt u een korte motivatie en een actueel CV mailen naar Crown 

Gillmore t.a.v. drs. Barbara Wijsen: Barbara.wijsen@crowngillmore.nl. Wij ontvangen uw reactie 

graag uiterlijk 30 november 2018.  

  



   

 
 

Bijlage  

Planning activiteiten Search lid Raad van Toezicht  

 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A
S
E
 1

 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Week 48 – 01 

26.11 – 05.01 

F
A
S
E
 2

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 3/4) 

(longlist, vooraf verstuurd) 

 Keuzebepaling max 3 kandidaat voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie I  

 Selectiecommissie II 

 Crown Gillmore 

 

 Week 2/3 

7.1.2019 – 

18.1.2019 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 3 

potentieel geschikte kandidaten. 

(shortlist) 

 

 Evaluatie en keuzebepaling 1 

benoembare kandidaat vervolgprocedure 

 Selectiecommissie I 

 Selectiecommissie II 

 Crown Gillmore 

 

 

 

 Week 3/4 

14.1. – 25.1. 

Ronde 3: (voorafgaand vergadering RvT) 

Kennismakingsgesprek overige leden Raad 

van Toezicht 

 

Voorgenomen besluit benoeming door RvT  

(onder voorbehoud positieve kennismaking 

met OR) 

 Raad van Toezicht 

 Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 Week 4 

21.1 – 25.1 

Ronde 4:  

Kennismakingsgesprek benoembare 

kandidaat met vertegenwoordiging OR 

 Kandidaat  

 OR 

 Week 4 

21.1 – 25.1 

F
A
S
E
 3

 

Formeel besluit benoeming door RvT  Leden Raad van Toezicht 

(reguliere vergadering RvT)  

 Week 4 

 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week 4/5 

Aanstelling   Raad van Toezicht  Januari 2019 

 

 


