
        

1 

 

Bestuurder MET ggz 

verbindend leider die met visie, daadkracht en consistentie richting geeft aan de 

strategische koers en stuurt op een haalbare uitvoering daarvan 

met relevante integrale verantwoordelijkheid in een zorgorganisatie en aantoonbare 

veranderervaring, die vanuit bestuurlijke kwaliteiten, natuurlijk gezag en een verbindende 

persoonlijkheid in- en externe stakeholders inspireert en in staat is, in balans verbinding 

te leggen tussen begeleiding en behandeling enerzijds en bedrijfsvoering anderzijds.  

 

 

Korte schets  

MET ggz biedt een compleet zorgaanbod op het terrein van begeleiding en behandeling van mensen 

met psychische klachten in Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. Zowel kinderen, jongeren, 

volwassenen, ouderen en naasten kunnen rekenen op ondersteuning. Bij MET ggz werken ca. 600 

medewerkers, de geconsolideerde omzet bedraagt € 48 mio. Voor medewerkers biedt MET ggz in 

samenwerking met universiteiten, hogescholen en ROC’s op verschillende niveaus 

opleidingsmogelijkheden en is er eveneens een erkende opleidingsplek in het kader van de opleiding 

tot psychiater.  

 

Aanleiding vacature en profiel  MET ggz kent na de fusie (2014) tussen Mensana RIBW Noord- 

en Midden-Limburg en RiaggZuid een (collegiale) tweehoofdige Raad van Bestuur. Integratie van 

deze fusie was de afgelopen periode een belangrijk bestuurlijk accent. Inmiddels is de context waarin 

MET ggz opereert sterk gewijzigd en is recent gekozen om de bestuursconstructie te wijzigen naar 

een eenhoofdige Raad van Bestuur. Deze overgang naar een eenhoofdige Raad van Bestuur zal 

dakpansgewijs en zorgvuldig plaatsvinden; een van de Bestuurders verlaat MET ggz per februari 

aanstaande en de andere Bestuurder, mevrouw Bomhof zal samen met de nieuw aan te stellen 

Bestuurder de transitie naar een eenhoofdige Raad van Bestuur vormgeven en haar werkzaamheden 

eind 2019 afronden. 

 

Van de nieuw aan te stellen Bestuurder wordt verwacht dat deze een verbindende 

persoonlijkheid is met zowel een visionaire als ook dienende houding. Maar daar waar nodig ook 

zeker sturend leiderschap kan laten zien in deze voor de ggz turbulente tijden. De Bestuurder zal 

verbinding binnen de organisatie moeten kunnen (blijven) leggen tussen begeleiding en behandeling 

enerzijds en bedrijfsvoering anderzijds, aandacht hebben voor de cultuur (veranderkracht mét 

aandacht voor de menselijke maat) en sturen op de collectieve en resultaatgerichte ambitie. Iemand 

die toegankelijk is maar ook de koers en de lijnen kan uitzetten en mensen aanspreekt op gemaakte 

afspraken. 
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Hij/zij heeft een klant gedreven instelling, beschikt over ondernemende en bestuurlijke kwaliteiten 

en heeft aantoonbaar relevante leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de geestelijke 

gezondheidszorg. Kent de ontwikkelingen van de sector en de complexiteit daarvan. Heeft ervaring 

in het initiëren en leidinggeven aan complexe organisatieveranderingen, zoals het aangaan en 

implementeren van samenwerkingsverbanden en cultuur veranderprocessen van organisaties. En 

niet in de laatste plaats het met elkaar maken van duidelijke afspraken, voortgang monitoren en 

mensen aanspreken op afspraken en resultaat. Is zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers, 

cliënten en hun sociale omgeving. Vanuit natuurlijk gezag heeft de Bestuurder positie, zowel in- als 

extern. Is gewend om in een netwerk te opereren en stimuleert dit binnen de organisatie. Stimuleert 

creativiteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid binnen alle lagen van de organisatie. Het profiel 

is gebaseerd op basis profiel van de NVZD (zie bijlage 1). 

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

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

normering van de WNT, met een maximum van € 179.000,--. Het betreft een fulltime dienstverband 

en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor het tijdpad wordt uitgegaan de Bestuurder te 

benoemen vóór 1 maart 2019. 

 

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 van den Hoven, Marlous.vandenhoven@crowngillmore.nl  

Graag ontvangen wij uw reactie vóór 27.12.2018 o.v.v. Bestuurder MET ggz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Marlous.vandenhoven@crowngillmore.nl
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MET ggz is een in omvang bescheiden aanbieder met een compleet zorgaanbod van geestelijke 

gezondheidszorg voor jong tot oud in Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. De huidige 

organisatie is ontstaan uit de fusie van Mensana RIBW Noord- en Midden-Limburg en RiaggZuid. 

RiaggZuid richtte zich hoofdzakelijk op ambulante behandeling en Mensana als RIBW voornamelijk 

op begeleiding van cliënten. Met het ontstaan van de nieuwe organisatie in 2014 zijn de verschillende 

expertise ingezet om een breder aanbod voor cliënten te creëren. Begin 2018 is een deel van de zorg 

van de voormalige ggz-instelling Virenze overgenomen. 

 

MET ggz is sterk gericht op samenwerking en verbinding van alle betrokkenen in de ggz; cliënten, 

verwijzers, ketenpartners en financiers en is mede daardoor in staat een naadloze keten aan te 

bieden van preventie, begeleiding, behandeling en sociale activering. Behandeling en begeleiding 

zijn gericht op de kortste lijn naar herstel van cliënten om waardevol te willen en kunnen meedoen 

in de samenleving  (missie en visie). Zij richten zich daarbij op zeven leefdomeinen. 

 

 

 

De organisatie (structuur) 

MET ggz verandert naar een eenhoofdige Raad van 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 Cliëntenraad 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 MET ggz op concernniveau als ook voor de 

besturing in lijn daarmee, zowel zorginhoudelijk als op alle vlakken van bedrijfsvoering.  
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De zorg en dienstverlening is momenteel georganiseerd vanuit twee hoofdlabels: “MET de wijk”  

(Begeleiding, Beschermd wonen (2 RVE’s) en Behandeling (3 RVE’s). Vanuit Behandeling worden 

producten ook aangeboden onder de naam “MET focus” (basis ggz), PsyQ (gespecialiseerde 

behandeling) en Dokus (bemoeizorg). Beide labels zijn georganiseerd vanuit een regio indeling (zie 

bijlage 2), met respectievelijk op “MET de wijk” twee managers en bij Behandeling drie managers. 

Zij sturen meerdere teamcoördinatoren aan. Ieder label kent eigen ondersteuning in de vorm van 

een stafmedewerker, coach, financial controller en een HR business partner.  

Op concern niveau heeft in 2016 een reorganisatie plaatsgevonden en zijn naast Finance & Control 

drie nieuwe afdelingen ontstaan, namelijk ICT, Facilitair & Huisvesting en HR. Op niveau van het 

Management Team is sprake geweest van enige discontinuïteit, inmiddels zijn nagenoeg alle functies 

bezet. Momenteel is er een management vacature bij “MET de wijk” en vindt de werving plaats voor  

een manager HR.  

 

MET ggz werkt vanuit principes van integraal management. De leidinggevenden van de zorg en 

ondersteunende eenheden dragen integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren en de 

resultaten van hun eenheid. Uitgangspunt voor alle eenheden is dat telkens de patiënt en diens 

hulpvraag 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.  

 

De strategische agenda voor de komende jaren wordt bepaald door zowel inhoudelijke als 

bedrijfsmatige ontwikkelingen met focus op organisatie- en cultuurverandering. MET ggz is een 

postfusie-organisatie met recent ook de overname van een deel van de dienstverlening van Virenze. 

Structuur en processen zijn na de fusie gedefinieerd en ingericht, optimalisatie daarvan in relatie tot 

een heldere besturingsfilosofie blijft een belangrijk punt van aandacht, heel specifiek ook in relatie 

tot de inrichting en positionering van de ondersteunende diensten. De ggz als sector ziet zich 

geplaatst voor een voortdurende (maatschappelijke) veranderopdracht om kwalitatief de juiste, maar 

ook betaalbare zorg te kunnen blijven bieden ondanks de budgettaire druk van gemeenten, 

verzekeraars en andere financiers. Een budgettaire druk die dwingt tot slimme bedrijfsvoering en 

samenwerking met andere partijen in de keten, waarbij de kwaliteit van de zorgverlening uiteraard 

op geen enkele manier in het gedrang mag komen. Veranderingen als deze vragen veel van leiding 

en medewerkers in een organisatie. Verbinding tussen leiding onderling (nieuw MT) en ook met 

professionals en elkaar willen motiveren om beter te willen worden zijn cruciale succesfactoren en 

vragen breed bestuurlijke aandacht. De nieuwe Bestuurder van MET ggz zal daaraan in woord en 

daad invulling moeten gaan geven en een voorbeeld zijn.  
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Profiel Bestuurder 

De Bestuurder heeft een integrale verantwoordelijkheid en zal verbinding binnen de organisatie 

moeten kunnen (blijven) leggen tussen begeleiding en behandeling enerzijds en bedrijfsvoering 

anderzijds, aandacht hebben voor medewerkers, de cultuur (veranderkracht mét aandacht voor de 

menselijke maat) en sturen op de collectieve ambitie. De Bestuurder is intern gesprekspartner voor 

alle organisatieonderdelen; van de bedrijfsvoering tot ook bijvoorbeeld specifieke aandachtsgebieden 

als kwaliteit en veiligheid van zorg en behandeling, public affairs & communicatie. De Bestuurder is 

eveneens gesprekspartner van de ondernemingsraad en cliëntenraad; alsmede van alle externe 

stakeholders zoals verzekeraars, gemeenten en andere samenwerkingspartners.  

 

MET ggz kijkt uit naar een persoon die: 

 bestuurlijke kwaliteiten heeft; 

 een ondernemende geest, met kennis van en ervaring in de ggz 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 vakvolwassen professionals in taakvolwassen teams belegt; 

 participatieve medezeggenschap bevordert; 

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

 

Functie-eisen 

 heeft een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen, 

Bedrijfskunde, mogelijk een specifieke opleiding als zorgprofessional met een aanvullende 

bedrijfskundige opleiding;   

 ruime integrale leidinggevende ervaring op relevant (bestuurlijk/directie) niveau in een complexe 

zorgorganisatie met ook specifieke ggz ervaring;  

 kennis van strategische vraagstukken in de gezondheidszorg, doorziet de politieke en 

maatschappelijke context waarbinnen MET ggz actief is;  

 beschikt over een sterk ontwikkeld empathisch én samenbindend vermogen om zowel inhoudelijk 

als op betrekkingsniveau de samenwerking met anderen (in het bijzonder met het MT, de 

leidinggevenden en de professionals) te bevorderen; 

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

zorgeenheden; 
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 heeft 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 MET ggz in het bijzonder; 

 heeft affiniteit met alle velden van psychiatrie (zoals begeleiding, Beschermd Wonen, preventie 

en eerstelijnszorg, curatief- specialistische zorg, kinder- en jeugd, ouderen, langdurige zorg, 

forensische zorg, interculturele problematiek).  

 

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 MET ggz 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. 
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Bijlage 1  basis profiel NVZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Organogram 
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Bijlage 2 Organogram 
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Bijlage 3  Planning en inrichting procedure  

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

07.01.2019 

10.01.2019 

Week 2 

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6/7) 

(longlist) 

 Keuzebepaling ca. 3/4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

 

24.01.2019 

16.00 – 17.30 

 

 

Week 4 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

05.02.2019 

9.30 – 13.30 

 

 

Week 6 

 Optie (persoonlijkheidsmeting): 

ACT (analytical competence tool) 

 max. 2 benoembare kandidaten 

vervolgprocedure 

 Week 6 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie 

met max. 2 benoembare kandidaten 

(carrousel)  

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissies (4): 

    RvT / MT / OR / CR 

 

 Crown Gillmore 

 

12.02.2019 

9.00 – 13.00 

 

 

Week 7 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid van 

kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie afvaardiging van: 

 

 

 Selectiecommissie 

12.02.2019 

 

Week 7 

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie.  

- De heer drs. J.H. Meijerink 

 Kandidaat 

19.02.2019 

9.30 uur 

 

Week 8 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen n.t.b. Week 8 

Benoeming   Nader te bepalen vóór 

01.03.2019 

Week 9 

Aanstelling   Bestuurder uiterlijk 

01.05.2019 

Week 18 

 


