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Bestuurder Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning NMO 

intrinsiek betrokken bij cliënten en professionals,   

strategisch, creatief en ondernemend  

 

Voor de moederorganisatie van MEE West-Brabant en SPRING Jeugdprofessionals zoeken wij een 

bestuurder die oprecht betrokken is bij cliënten en vanuit die passie en overtuigde 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, professionals inspireert, verbindt en faciliteert. Hen 

stimuleert in hun ontwikkeling en die van de organisatie. Een bestuurder die vanuit de inhoud, met 

lef, trots en kracht de organisatie stevig positioneert in de regio met veel stakeholders. 

Ondernemerschap en creativiteit zijn kritische succesfactoren, en het vermogen de dienstverlening 

en bedrijfsvoering op een effectieve en efficiënte manier te organiseren.  

 

Korte schets organisatie 

Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO) is in 2014 opgericht als moederorganisatie 

(holding) van MEE West-Brabant en SPRING Jeugdprofessionals. Vanuit deze holding worden MEE 

en SPRING ondersteund en gefaciliteerd in de uitvoering en professionalisering van hun strategie, 

netwerk, dienstverlening en organisatieontwikkeling. Binnen NMO bevindt zich lean expertise op 

het gebied van strategie en beleidsondersteuning, HR personeelszaken, financiële administratie, 

ICT, facilitaire dienstverlening en Marketing & Communicatie. Beide organisaties opereren 

zelfstandig onder aansturing van ieder drie managers, die direct rapporteren aan de bestuurder. 

MEE West-Brabant is een kennispartner voor burgers met een (tijdelijke) beperkte regie op hun 

leven en levert onafhankelijke cliëntondersteuning met name aan mensen met een beperking in 

West-Brabant. Zij helpt hen om regie over hun eigen leven te houden en te participeren in de 

samenleving.  

De jeugdtaken van negen gemeenten in West-Brabant zijn via een aanbesteding vanaf 2015 

ondergebracht bij de Stichting SPRING. 188 Jeugdprofessionals (156,4 fte) zijn verantwoordelijk 

voor het bieden van vrij toegankelijke ondersteuning en toeleiding naar specialistische jeugdzorg.  

 

Beide organisaties zijn zelfstandige rechtspersonen en werkzaam binnen het sociaal domein onder 

de bevlogen en betrokken leiding van de huidige bestuurder van NMO, mevrouw mr. M.E. (Marlies) 

Hoosemans MA. Zij zal als gevolg van haar pensioengerechtigde leeftijd de organisatie in augustus 

2020 verlaten. Vanaf 2009 is mevrouw Hoosemans als bestuurder verbonden aan MEE West-

Brabant.  
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MEE West-Brabant richt zich op ondersteuning van mensen met een (tijdelijk) beperkte 

regie, beperkte sociale redzaamheid en problemen met het zelfstandig participeren in de 

samenleving. Specifieke toegevoegde waarde richt zich op inclusie van mensen die leven met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid. Meer dan 100 

professionals werken vanuit integrale teams samen met lokale en regionale partners (zorg- en 

welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, cliënten en patiëntenorganisaties) in wijken en buurten, 

bij CJG’s, op scholen, stadskantoren en gemeentehuizen. Het werkgebied van MEE richt zich op 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Gilze en Rijen, 

Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.  Daarnaast 

biedt MEE West-Brabant in beperkte mate dienstverlening in Zeeland, op het gebied van de WLZ en 

de MEE Academie. Bij MEE West-Brabant werken 111 medewerkers (78,9 fte), de omzet bedraagt 

ca. € 6,5 mio. Het sturingsmodel is gebaseerd op een platte organisatie met drie 

eindverantwoordelijke managers (rapporterend aan de bestuurder) en resultaatverantwoordelijke 

teams/professionals.  

 

SPRING is eind 2014 uit een aanbesteding ontstaan als gevolg van de transitie in de Jeugdzorg. 

SPRING opereert vanuit twee labels. Vanuit het label SPRING Jeugdprofessionals worden negen 

gemeenten in West-Brabant West ondersteund bij de ontwikkeling en inrichting van het 

jeugdstelsel, door de inrichting van teams met goed gekwalificeerde jeugdprofessionals die 

ondersteuning bieden bij vrij toegankelijke ondersteuning en bij de toeleiding naar specialistische 

jeugdzorg. Daarbij is het SPRING Leerhuis een intern opleidingscentrum voor professionals in het 

domein van jeugdhulp. Twee jaar geleden is daarnaast het label SPRING Jeugdhulp opgericht, dat 

in Zeeland specialistische jeugdhulp biedt (13,9 fte). 

 

SPRING kent drie eindverantwoordelijke managers (rapporterend aan de bestuurder). De 

medewerkers van SPRING Jeugdprofessionals werken bij gemeenten, waar ook de functionele 

aansturing belegd is. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, inhoudelijke ondersteuning en het 

werkgeverschap liggen bij SPRING. Inmiddels werken bij SPRING Jeugdprofessionals 188 

jeugdprofessionals samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, 

Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert en Etten-Leur. De in 2019 gegroeide omzet 

bedraagt ca. € 10 mio. 

 

Bijzonder ontstaan 

In de voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg besloot MEE deel te nemen aan een 

aanbesteding, deze werd hen gegund. Met maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

ondernemerschap van de bestuurder, samen met een tweetal enthousiaste en ondernemende 

managers, is in een tijdsbestek van drie maanden de organisatie opgericht en in uitvoering 

gebracht met 95 professionals.   
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Omdat aanvankelijk werd aangenomen dat de gemeenten verwachtten dat deze jeugdzorg 

dienstverlening vanuit een aparte organisatie (anders dan MEE) zou moeten worden geleverd, is 

SPRING als aparte werkmaatschappij opgericht. De gunning zorgde voor een unieke situatie; er 

was geld, er moest worden geleverd, in een zeer korte tijd moest een organisatie worden 

opgetuigd, ingericht en medewerkers worden gerekruteerd. Dit was tevens de reden om NMO 

(holding) op te zetten van waaruit de conceptuele ondersteuning op visie, beleidsondersteuning, 

strategie en procesinrichting zou worden georganiseerd.  

 

SPRING en MEE; zelfstandig, autonoom en verschillend onder NMO 

Beide organisaties staan zichtbaar en kwalitatief zeer goed op de kaart in de regio. Beide hebben 

hun eigen, relatief nieuw management. Medewerkers zijn bevlogen, cliënten ervaren een grote 

toegankelijkheid en vooral ook de juiste aandacht en onderscheidende kwaliteit van medewerkers. 

Er is oog en oor voor de bedoeling, ook vanuit de bestuurder. Hun toegevoegde waarde op inhoud 

en samenwerking wordt door partners gekend en gewaardeerd, en initiatieven worden 

gehonoreerd. Intern is men trots.  

 

Duidelijk is ook dat er twee verschillende organisaties staan. Ieder met hun eigen doelgroepen en 

dienstverlening daarvoor. Daar waar MEE West-Brabant een uitvoeringorganisatie is, waarin 

medewerkers hun ondersteuning direct leveren aan cliënten, is SPRING een organisatie die in co-

creatie met gemeenten zorg draagt voor professionele jeugdmedewerkers in het jeugddomein. 

Fases en opgaven op het gebied van professionalisering en organisatieontwikkeling zijn eveneens 

verschillend. Waar SPRING als relatief jonge organisatie processen aan het vormgeven en bijsturen 

is, staat voor MEE West-Brabant professionalisering in het teken van verandering van de bestaande 

en huidige processen. Waar SPRING in een paar jaar tijd is gegroeid naar een organisatie met 156 

fte, is er na een aantal jaren krimp vanaf 2015 binnen MEE West-Brabant nu sprake  van 

stabilisatie. Helder is dat de staande organisatie en processen van de MEE organisatie niet als 

blauwdruk op SPRING en vice versa gelegd kunnen worden. Daarmee verschilt ook de behoefte 

aan facilitering en aansturing vanuit NMO.  

 

Opgaven 

Zowel MEE als SPRING hebben een solide inhoudelijke basis, waarbij de focus voor de bestuurder 

zal liggen op het opstellen van de strategische koers voor de komende jaren waarin continuïteit, 

groei en vernieuwing, met zoveel mogelijk voordeel van synergie tussen beide organisaties kan 

worden gerealiseerd.  

Voor de bestuurder is het dan ook erg belangrijk dat deze zich terdege bewust is van de 

verschillen. Tegelijkertijd probeert de bestuurder hen te verbinden op het vinden/creëren en 

toepassen van voordelen, en efficiency en synergie bevordert mét draagvlak vanuit de beide  
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organisaties. Kortom een dynamische en ook wel complexe context waarbinnen een bestuurder 

soepel kan en moet bewegen. De externe verbeelding vindt plaats vanuit zelfvertrouwen, gevoelde 

kracht en ervaren kwaliteit en ook vanuit gelijkwaardigheid naast samenwerkingspartners. Hier ligt 

een belangrijke taak voor de bestuurder.  

Een belangrijk intern project voor de korte termijn is de verhuizing van NMO/SPRING/MEE naar een 

nieuwe, nog te bepalen locatie. Het huidige pand is recent verkocht.  

 

Profiel en competenties bestuurder  

Van de nieuw aan te stellen bestuurder wordt dan ook verwacht dat deze gewend is zich 

gemakkelijk te bewegen binnen netwerken, dit doet vanuit een verbindende persoonlijkheid en 

uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden bezit. Een bestuurder met zowel 

een visionaire, als ook een faciliterend ondersteunende houding en die waar nodig besluitvaardig 

is. Die medewerkers inspireert op inhoud, enthousiasmeert voor een resultaatgerichte en ook 

collectieve ambitie, in een voor de sector turbulente tijd. De bestuurder is tevens de verbindende 

kracht en schakel tussen NMO, MEE en SPRING. Enerzijds rekening houdend met en aandacht voor 

de specifieke eigenheid van beide organisaties, anderzijds ook overtuigend zoekend naar en het 

stimuleren van synergie. Dit betreft dienstverlening en wijze van organiseren als ook de relatie tot 

het externe netwerk. Iemand die toegankelijk is maar ook de koers en de lijnen kan uitzetten en 

mensen aanspreekt op gemaakte afspraken. 

De bestuurder heeft een klant gedreven instelling, beschikt over ondernemende en bestuurlijke 

kwaliteiten en heeft relevante integrale eindverantwoordelijke, leidinggevende ervaring bij een 

organisatie (onderdeel). Bij voorkeur en gewenst is deze ervaring opgedaan in organisaties die zich 

bewegen in het sociaal domein waarmee de bestuurder bekend is met de ontwikkelingen van de 

sector en de complexiteit daarvan. Heeft aantoonbare ervaring in het op een stimulerende en 

inspirerende wijze van leidinggeven aan en laten samenwerken van professionals in complexe 

samenwerkingsverbanden. Een bestuurder die de steeds veranderende eisen van de externe 

omgeving met ondernemerschap kan vertalen naar ontwikkeling van dienstverlening, efficiënte 

procesinrichting en organisatieveranderingen en deze vooral met de medewerkers implementeert, 

zoals b.v. het aangaan en implementeren van samenwerkingsverbanden. Een bestuurder die daarin 

ook stuurt op het met elkaar maken van duidelijke afspraken, voortgang monitort en mensen 

aanspreekt op afspraken en resultaat. Is zichtbaar en toegankelijk voor medewerkers, cliënten en 

hun sociale omgeving. Vanuit natuurlijk gezag heeft de bestuurder in- en extern een leidende 

positie.  
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Stimuleert creativiteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid binnen alle niveaus van de 

organisatie. Doorziet de sterke en zwakke punten van de organisatie, onderkent kansen en 

bedreigingen. Durft deze te benoemen en weet daar met visie en resultaat op te acteren. 

 

De bestuurder heeft een integrale eindverantwoordelijkheid, rapporteert aan de Raad van Toezicht, 

en is intern gesprekspartner voor de managers van MEE en SPRING, de controller en van alle 

ondersteunende NMO organisatieonderdelen. De bestuurder is eveneens gesprekspartner van de 

ondernemingsraden en cliëntenraad; alsmede van alle externe stakeholders zoals gemeenten en 

andere samenwerkingspartners in de keten.  

 

NMO kijkt uit naar een persoon die: 

 méér dan alleen affiniteit heeft met de doelgroep; 

 over een academisch werk- en denkniveau beschikt; 

 ruime integrale management ervaring op relevant (bestuurlijk/directie) niveau heeft binnen het 

sociaal domein; 

 een heldere visie heeft en deze overtuigend kan overbrengen; 

 gevoel heeft voor politieke verhoudingen en netwerken en daarin kan acteren; 

 stevig, daadkrachtig en besluitvaardig is;  

 ondernemerschap toont, met visie keuzes maakt en moed en lef laat zien; 

 innovatie en creativiteit stimuleert en met de juiste balans tussen distantie en betrokkenheid, 

delegeert, los kan laten, inspireert, verbindt en coacht, die daarbij eigenaarschap, 

professionaliteit en verantwoordelijkheid voorop stelt; 

 boegbeeld van NMO/MEE/SPRING wil en kan zijn; 

 beschikt over een goed netwerk binnen politieke en maatschappelijke organisaties, dan wel over 

het vermogen dat snel op te bouwen/onderhouden én dit netwerk succesvol te benutten; 

 relativeringsvermogen en humor heeft.  

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

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

normering WNT-II, klasse III. Het betreft een fulltime dienstverband. Voor het tijdpad wordt 

uitgegaan de bestuurder te benoemen vóór 1 april 2020. 

 

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 belangstelling 

kenbaar maken via de website www.crowngillmore.nl. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 

27 januari 2020 o.v.v. Bestuurder NMO. 

http://www.crowngillmore.nl/
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Planning 

Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 CV Presentatie 

 kandidaten (ca. 6/7) (longlist) 

 keuzebepaling ca. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

17.02.2020 

09:00 – 10:30 uur 

 

Week 8 

ACT 

 inzet ACT t.b.v. uit te nodigen kandidaten 

voor 1e ronde 

 

 Kandidaten 

 Crown Gillmore 

 Week 8 

Ronde 1:  

 selectiegesprekken ca. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie  

 Adviescommissie I 

 Crown Gillmore 

26.02.2020 

09:00 – 17:00 uur 

 

 

 

 

 

Week 9 

 evaluatie Selectie commissie en 

adviescommissie I  

 keuzebepaling max. 2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure  

 Selectiecommissie  

 Adviescommissie I 

 Crown Gillmore 

Ronde 2: (Carrousel) 

 verdiepingsgesprek max. 2 benoembare 

kandidaten  

 Kandidaten 

 Voltallige RvT 

 Crown Gillmore 

05.03.2020 

11:00 – 18:00 uur 

 

 

 

 

 

Week 10 

 selectiegesprek met max. 2 benoembare 

kandidaten 

 

 Kandidaten 

 Adviescommissie II 

 Adviescommissie III 

 Crown Gillmore 

 terugkoppeling advies  

adviescommissie aan selectiecommissie 

 (Afvaardiging) Adviescommissies 

 Selectiecommissie 

 keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat  Selectiecommissie 

Ontwikkelassessment  Kandidaat 

 Assessor (psycholoog Crown Gillmore) 

n.t.b. Week 11 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie. / Voorzitter RvT 

 Kandidaat 

n.t.b. week 12 / 13 

Benoeming   Raad van Toezicht Vóór 01.04.2020 Vóór week 14 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen   

Aanstelling   Raad van Toezicht Per 01.06.2020 Week 23 

 


