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Beoogd Voorzitter Raad van Bestuur 

een inspirerende, energieke en leidende persoonlijkheid, die weet te verbinden, 

allianties aan te gaan, ondernemerschap toont en een strategisch onderhan-

delaar is met de ambitie om toonaangevend te zijn in de jeugdhulp 

Korte schets De Rading  

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen én is de grootste 

pleegzorgorganisatie in Midden Nederland. Samen met cliënten zoeken jeugdprofessionals naar op-

lossingen voor gecompliceerde problemen rondom opvoeden en opgroeien, heel specifiek vanuit 

problematieken rond seksualiteit & seksueel misbruik, hechting en trauma. Deze expertisegebieden 

worden vormgegeven binnen pleegzorg, ambulant en residentieel. Hulp wordt zo dicht mogelijk bij 

de cliënt georganiseerd, zonder beperkingen van regelgeving; “Wat moet dat kan”.  

De doelstelling is om vooruitzichten van kinderen, jongeren en gezinnen te verbeteren en duur-

zaam bij te dragen aan een veiliger samenleving. Onder het werkgebied Midden Nederland bevindt 

zich een aantal regio’s.  

Sinds 2002 opereert De Rading als 

een zelfstandig rechtspersoon. 

Het heeft enkele residentiële locaties, 

een kantoorlocatie in Utrecht en een 

kantoorlocatie in Amersfoort. In 2018 

heeft De Rading ca. 1.500 cliënten 

geholpen en waren er ca. 170 mede-

werkers (140 fte) in dienst.  

De omzet voor dat zelfde jaar bedroeg € 17,1 mio. De organisatie wordt bestuurd door een een-

hoofdige Raad van Bestuur. Deze geeft direct leiding aan een Manager Zorg en een Manager Be-

drijfsvoering, respectievelijk in 2018 en 2019  aangesteld. Gezamenlijk vormen zij het manage-

mentteam. Het MT wordt terzijde gestaan door een bestuurssecretaris en wordt ondersteund door 

een managementassistent (voor het organogram zie bijlage). 

De Rading is recentelijk in de aanbestedingen van regio Amersfoort(samenwerkingsverband Breed 

Spectrum Aanbieders) en Utrecht (Vereniging KOOS), onderdeel geworden van twee in opzet ver-

schillende samenwerkingsverbanden. De komende periode is gericht op doorontwikkeling, positio-

nering en implementatie van deze samenwerkingsverbanden. 

Aanleiding vacature 

Onder leiding van de huidige bestuurder heeft De Rading zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld 

in een periode van grote complexe veranderingen als gevolg van de transitie van de jeugdzorg. In 

de komende periode worden meerdere aanbestedingen verwacht, waarin netwerksamenwerking 

een belangrijk onderdeel  vormt. Wij zoeken daarin versterking en continuering van de bestuurlijke 

inzet op de langere termijn i.v.m. het vertrek van de huidige bestuurder. Tot haar vertrek zal De 
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Rading een tweehoofdige Raad van Bestuur kennen. Op deze wijze kan een zorgvuldige overdracht 

van kennis en ervaring plaatsvinden.  

De Rading is volop in beweging 

Sinds de transitie van de jeugdzorg (2015) opereert De Rading ook in het krachtenveld waarbinnen 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd (decentralisatie). 

Doelstellingen en beoogd resultaat zijn gericht op meer maatwerk, dichter bij de burger, meer sa-

menhang door betere samenwerking tussen de verschillende aanbieders en minder dure vormen 

van zorg. In die veranderde context is er nog steeds een maatschappelijke behoefte aan specialisti-

sche jeugdhulp die naadloos aansluit op hulp die lokaal wordt geboden. De uitdaging voor de ko-

mende jaren is het steeds meer in ambulante vormen ontwikkelen van de specialistische kennis en 

expertise en deze vaker preventief en in allianties inzetten, aanvullend op de zorg die reeds wordt 

geboden door o.a. de lokale wijkteams. De Rading wil proactief een bijdrage leveren aan het jeugd-

zorg landschap.  

Financiering Als gevolg van de overheveling van verantwoordelijkheid en financiële middelen naar 

gemeenten is de financiële context van De Rading ingrijpend gewijzigd. Sinds 2015 dienen er jaar-

lijks in zes inkoopregio’s en meer dan 50 gemeenten inkoopafspraken te worden gemaakt tegen 

(deels) lagere tarieven. Tegelijkertijd is het aantal verwijzers fors toegenomen. Verwijzingen ko-

men nu via buurtteams, gecertificeerde instellingen (waaronder SAVE, William Schrikker Groep J&R 

en het Leger des Heils) en rechtstreeks van huisartsen. Het betreft ongeveer 65 gemeenten met 

ieder een veelvoud aan buurtteams/buurtteamprofessionals en huisartsen. Ondertussen is De Ra-

ding financieel gezond, heeft de werkprocessen op orde en is goed in staat continuïteit van zorg te 

leveren. 

De nieuwe organisatiestructuur is het resultaat van een herontwerp; “De Rading 2.0”, en ingezet 

om een verdiepingsslag te kunnen maken en een meer geïntegreerde samenwerking tussen Zorg 

en Bedrijfsvoering te realiseren. Aanleiding hier voor was o.a. gelegen in gelijkblijvende inkomsten 

bij oplopende kosten. Dit vereist een meer flexibel en doelmatig aansluiten bij de daadwerkelijke 

behoefte van klantgroepen. Daarbij is de uitdaging om een maximaal resultaat te genereren met 

de middelen die voorhanden zijn. Bij genoemde ontwikkelingen zijn de belangrijkste uitgangspun-

ten:  

 integraal management;  

 verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk belegd (autonomie van professionals); 

 werken met hart, ziel en zakelijkheid; hoge kwalitatieve zorg met oog voor een gezonde be-

drijfsvoering. 

Voor medewerkers biedt De Rading ondersteuning en ruimte om te werken aan persoonlijke groei 

en ontwikkeling. Om optimaal te kunnen aansluiten bij de behoefte van de cliënt zet De Rading in 

op nieuwe (technologische) mogelijkheden en ontwikkelingen. Om de jeugdzorg, zowel binnen als 

buiten de organisatie verder te professionaliseren, bevordert De Rading dat medewerkers deze be-

nutten en daar actief aan deelnemen. De Rading is een organisatie die  initiatief neemt, zorginno-

vatie stimuleert en invloed uitoefent op en binnen de verschillende samenwerkingsverbanden. De 
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visie van De Rading is dat het optimaal benutten van de diverse specialismen kan bijdragen aan 

het voorkomen van crisisplaatsingen en/of de inzet van zwaardere en relatief dure residentiële 

hulpvormen. Aldus ontstaan integrale en professionele netwerken die in een wisselende samenstel-

ling samenwerken en die in afstemming met kinderen en gezinnen ondersteuning en hulp op maat 

bieden. Deze context vraagt een proactieve, verbindende houding en werkwijze van alle medewer-

kers om de missie en visie duurzaam te kunnen blijven vormgeven in samenwerking met de di-

verse partners om De Rading heen. 

Expertise / kenniscentrum 

De Rading investeert voortdurend in de inhoudelijke ontwikkeling van de door haar geboden hulp 

en beschikt over specialistische expertise op verschillende gebieden. Twee daarvan, Hechting en 

Seksualiteit en (behandeling na) Seksueel misbruik hebben een expliciete rol bij de uitvoering van 

hulp bij specifieke doelgroepen.  

Hechting heeft zich vanuit jarenlang opgebouwde ervaring in pleegzorg ontwikkeld tot een exper-

tise die van grote toegevoegde waarde kan zijn voor andere lokale en regionale professionals. Sek-

sualiteit en (behandeling na) seksueel misbruik is een expertise die is ontwikkeld vanuit jarenlange 

ervaring in meidenhulpverlening en ambulante gezinsinterventies. Deze expertise is schaars. Er zijn 

landelijk maar enkele zorgaanbieders die vergelijkbare expertise aanbieden.  

De Rading wil door een kenniscentrum te zijn op die gebieden, bijdragen aan expertisedeling met 

de diverse partners in de jeugdzorg waardoor professionals in de gehele keten versterkt worden. 

Ten behoeve van deze kennisontwikkeling werkt De Rading nauw samen met het hoger en weten-

schappelijk onderwijs en neemt zij deel aan relevante onderzoeken. 

Profiel Bestuurder 

De nieuw aan te stellen bestuurder is een verbindende persoonlijkheid met inhoudelijke visie en 

een ondernemende en stimulerende houding. Hij/zij zoekt de samenwerking op in strategische alli-

anties om daarmee een toekomstbestendige en duurzame organisatie te zijn in het dynamische 

speelveld van de specialistische jeugdzorg. Laat daar waar nodig sturend en (aan)sprekend leider-

schap zien. De bestuurder legt binnen de organisatie verbinding tussen begeleiding en zorg ener-

zijds en bedrijfsvoering anderzijds, heeft aandacht voor de cultuur (veranderkracht mét aandacht 

voor de menselijke maat) en stuurt op de collectieve en resultaatgerichte ambitie. Iemand die toe-

gankelijk is en de koers en de lijnen uitzet en mensen aanspreekt op gemaakte afspraken.  

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

en heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de gezondheidszorg of het sociale 

domein. Kent de ontwikkelingen van de sector en de complexiteit daarvan. Heeft ervaring in het 

initiëren en leidinggeven aan organisatieveranderingen, zoals het aangaan en implementeren van 

samenwerkingsverbanden en cultuur veranderprocessen van organisaties. Is zichtbaar en toegan-

kelijk voor medewerkers, cliënten, hun sociale omgeving, het netwerk en (potentiele) opdrachtge-

vers. 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, professio-

naliteit en verantwoordelijkheid binnen alle lagen van de organisatie.  
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Kortom De Rading kijkt uit naar een persoon die: 

 beschikt over een academisch werk- en denk niveau; 

 méér dan affiniteit heeft met de doelgroep en intrinsiek gemotiveerd is om een bijdrage te leve-

ren aan de jeugdzorg met alle velden die daaraan raken;  

 visie op en inzicht heeft in de ontwikkelingen op en in de zorgmarkt(en) en in staat is om de 

lange termijn strategie op jeugdzorg-inhoudelijk gebied overtuigend uit te zetten en te imple-

menteren; 

 boegbeeld is en initiator van de verdere ontwikkeling van pleegzorg (en bijbehorende interven-

ties), een belangrijke kernactiviteit van De Rading; 

 een leidende positie pakt in de jeugdzorg het debat erover voert, daarin sprekend, aansprekend 

en zichtbaar is en durft te onderhandelen; 

 ruime integrale (bestuurlijke) management ervaring en verantwoordelijkheid heeft gehad voor 

een organisatie of organisatieonderdeel in een maatschappelijk ondernemende organisatie, bij-

voorbeeld in de zorg, dan wel het sociale of publieke domein; 

 beschikt over een goed netwerk in de jeugdzorg en in de samenleving (politiek en maatschap-

pelijke organisaties), dan wel over het vermogen dat snel op te bouwen en dit netwerk succes-

vol benut; 

 een creatieve en ondernemende geest heeft; ondernemerschap bevordert, creativiteit in alle la-

gen van de organisatie stimuleert en taken neerlegt bij professionals in taakvolwassen teams; 

 ervaring heeft met complexe organisatieveranderingen, zoals het aangaan en implementeren 

van samenwerkingsverbanden en cultuur veranderprocessen van organisaties; 

 situationeel diverse leiderschapsstijlen in zet en combineert, vanuit een oprechte verbinding met 

medewerkers en externe (samenwerking) partners. 

 een sterk ontwikkeld empathisch én samenbindend vermogen heeft om zowel inhoudelijk als op 

betrekkingsniveau de samenwerking met anderen (RvB, MT, leidinggevenden en professionals) 

te bevorderen.  

Relevante competenties 

 

Visie 

• Neemt afstand van de dagelijkse praktijk; formuleert hoofdlijnen en zet lange-termijn-beleid uit; 

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

• Stemt plannen af op wijzigende in- én externe omstandigheden; 

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

Ondernemerschap  

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

verantwoord risico’s aan; 

• Laat zich bij tegenslag niet uit het veld slaan; 

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

 Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en intervenieert bij tegenvallende re-

sultaten; 

 Betrekt medewerkers actief bij het vaststellen van te behalen resultaten; 

 Werkt vanuit vertrouwen, stimuleert dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en hun resul-

taten 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 be-

reiken; 

 Zorgt voor een duurzame en gezonde (financiële) bedrijfsvoering. 

Samenwerken  

• 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 te bereiken; 

• Pakt ideeën van anderen positief op en zet zich in voor het bereiken van win-win oplossingen. 

Coachend leidinggeven  

• Stimuleert eigenaarschap en zelfredzaamheid van medewerkers door vertrouwen te stellen in de com-

petenties en motivatie van hen; benoemt en waardeert resultaten en effectief gedrag van medewer-

kers; 

• Enthousiasmeert medewerkers om een taak uit te voeren en faciliteert hen bij de ontwikkeling in hun 

functie en loopbaan;  

• Creëert een veilige leeromgeving waarin het maken van fouten wordt gebruikt om daarvan te leren; 

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

een uitdaging vormen; 

• Is in staat tot zelfreflectie én ontwikkeling t.b.v. coachend leidinggeven. 
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Aanbod 

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform nor-

mering van de WNT 2, indeling in klasse II max. € 135.000,-. Het betreft een fulltime benoeming 

voor een periode van 3 jaar. De benoeming kan na evaluatie worden verlengd. De RvT wil de be-

stuurder vóór 1 maart 2020 benoemen. 

 

Solliciteren en procedure 

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 vóór 6 januari 2020 uploaden via de website 

van Crown Gillmore www.crowngillmore.nl, t.a.v. Mevrouw E.M.H. van den Hoven.  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Van den 

Hoven via telefoonnummer 033 – 28 58 700.  Het invullen van een vragenlijst van het instrument 

ACT (Anaytical Competence Tool) en een ontwikkelassessment maken integraal onderdeel uit van 

de procedure. Een volledig overzicht en planning van de procedure vind u in bijlage 2.  

  

http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage 1.   Organogram 
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Bijlage 2.   Planning search Voorzitter Raad van Bestuur 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

n.t.b. Week 4/5/6 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 8 kandidaten) 

(longlist) 

 Keuzebepaling max. 6 kandidaten voor kennis-

makingsgesprekken (shortlist) 

 

 

 Selectiecommissie  

 Crown Gillmore 

 

Voorstel 

12.02.2020 

13.02.2020 

14.02.2020 

 

Week 7 

 Voorbereiden Presentatie voor Selectiegesprek 

met selectiecommissie 

 Kandidaten  Week 7 

Ronde 2:  

Carrousel vorm  

 Kennismakingsgesprekken max. 4/6 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) + presentatie 

opdracht 

Voorstel gesprekken max. 60 minuten. 

 

 

 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore: 

- E.M.H. van den Hoven 

- Mr. J.A.M.L. Houben MC 

 Week 7/8  

 Kennismakingsgesprekken max. 4/6 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 

 Kandidaten 

 Adviescommissie (OR /POR / 

MT) 

 Crown Gillmore: 

- E.M.H. van den Hoven 

- Mr. J.A.M.L. Houben MC 

  

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 Selectiecommissie 

 Adviescommissie  

 Crown Gillmore 

 ACT    

 inzet ACT t.b.v. uit te nodigen (max.2) kandida-

ten voor 1e ronde 

 bespreking ACT met kandidaten  (telefonisch) 

 toestemming bespreking ACT met kandidaten 

 

 Kandidaten 

 Crown Gillmore: 

- E.M.H. van den Hoven 

- Mr. J.A.M.L. Houben MC 

 

 

n.t.b.  Week  8 
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Ronde 3: 

 Verdiepingsgesprek (max. 2 kandidaten) 

Bespreken ACT 

 

 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 

 

 

 Kandidaten  

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore: 

- E.M.H. van den Hoven 

- Mr. J.A.M.L. Houben MC 

 Selectiecommissie 

 

00.00.2020 

 

 

Eind week 8 

 Assessment  Kandidaat 

 Assessor (psycholoog Crown 

Gillmore) 

 Begin week 9 

 Kennismaking  

 Remuneratiegesprek 

 Gehele Raad van Toezicht 

 Remuneratie cie. / Voorzitter 

RvT 

 Kandidaat 

00.00.2020 Week 9 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week 9 

Benoeming en aanstelling 

 

 Nader te bepalen februari  Week 9 

 


