
 
 
 
 

 

 Directeur-Bestuurder 0,8 fte 

La Providence   

  

 

Situatie en aanleiding 

La Providence, oorspronkelijk klooster, internaat en zorgcentrum voor de zusters van de orde Ursulinen, 

is in 2000 opengesteld voor ouderenzorg voor inwoners van Grubbenvorst en omgeving. De verbouwing 

naar zorgcentrum heeft een prachtige locatie opgeleverd, aangepast aan de wensen en eisen van deze 

tijd. La Providence richt zich op leefplezier en warme en liefdevolle zorg voor ouderen in Grubbenvorst en 

omgeving.  

 

Onder verantwoordelijkheid en bezielende leiding van de huidige Directeur-Bestuurder is door 

management en medewerkers afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan positionering, 

ontwikkeling en professionalisering van La Providence. Kennis van de sector, gezond verstand, maar 

vooral ook empathisch vermogen en oprechte interesse in en aandacht voor mensen zijn bepalende en 

kritische succesfactoren geweest voor de tot stand gebrachte verandering. Inmiddels staat er een goed 

functionerende en financieel gezonde organisatie, zijn medewerkers gemotiveerd, is de omzet de 

afgelopen vier jaar met 22% gegroeid en wordt de kwaliteit van zorg als uitstekend ervaren.  

 

De koers en richting voor de komende periode is uitgezet in het meerjarenbeleidsplan 2018 – 2023 (zie 

website). Deze is tot stand gekomen vanuit een breed perspectief van stakeholders. Er worden keuzes 

gemaakt. Zo is de geriatrische revalidatie afgestoten. Dit is voor de helft opgevuld door herstelzorg (WLZ) 

en de andere helft door PG cliënten. Leegstaand vastgoed en eerder aangekochte grond zijn effectief 

omgezet of worden ingericht door nieuwe woonvormen. Besloten is de eigen keuken te behouden, deze 

draagt belangrijk bij aan de cliënttevredenheid en aan de lokale gemeenschapszin. Samenwerking met 

ketenpartners is geïnitieerd en of verstevigd. Met een drietal kleine collega zorgpartners in de omgeving 

wordt nauw samengewerkt door bundeling van krachten. Gezamenlijk vormen zij een zgn. lerend 

netwerk; op onderdelen van concern niveau of op specifieke projecten delen zij kennis en expertise. Als 

voorbeeld daarvan heeft de HR functionaris een dubbel dienstverband, waardoor het mogelijk was om 

een kwalitatief en kwantitatief interessante positie te creëren. 

 

La Providence wordt gekend en heeft een centrale positie in de samenleving. Eigenheid en identiteit zijn 

behouden gebleven. Warme en liefdevolle zorg aan ouderen in Grubbenvorst en omgeving blijft het 

uitgangspunt en doelstelling. Vergrijzing en de huidige monopolie positie in de regio lijken een stevige 

garantie voor continuïteit van de organisatie. Krapte op de arbeidsmarkt is een serieuze bedreiging en La 

Providence zal zich als kleine aanbieder moeten blijven onderscheiden. Continue veranderingen extern, 

blijven vragen om alertheid, flexibiliteit en ondernemerschap.  

 

Voor La Providence zoeken wij een inspirerend, richtinggevend leider die zowel intern als extern zichtbaar 

is, met ondernemerschap gericht op welzijn en kwaliteit voor cliënten en medewerkers. Een oprecht 

betrokken Directeur-Bestuurder die een heldere koers voorstaat, daarvoor heldere analyses maakt, 



 
 
 
 

 
kaders stelt en in samenwerking met het management er voor zorgt dat gemaakte keuzes evenwichtig 

en daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Een Directeur-Bestuurder die de kracht, de stevige 

verankering van La Providence en de sterke regionale binding en betrokkenheid, ook vanuit de eigen 

persoonlijkheid weet aan te wenden in samenwerking, zowel intern als met externe partners en relevante 

stakeholders. Een generalist met een natuurlijk kritisch vermogen tot analyse van de uitvoering op alle 

onderdelen van zorg en bedrijfsvoering.  Iemand die vanuit vertrouwen en openheid het contact met de 

RvT weet te onderhouden. 

 

La Providence is een modern en zelfstandig zorgcentrum en biedt 175 cliënten, op grond van een 

zorgindicatie, huisvesting, verzorging, verpleging,  huishoudelijke hulp, activiteiten, 

begeleiding en/of behandeling aan. Leefplezier moet de basis zijn zowel voor cliënten als de 244 

medewerkers (ca. 133 fte). De omzet bedraagt ca. € 11 mio. Oorspronkelijk is La Providence opgericht 

door de Zusters Ursulinen die nog steeds een bijzondere verankering binnen het huis hebben. Het 

pakket aan dienstverlening is in de loop van het bestaan uitgebreid. La Providence ondersteunt zoveel 

mogelijk de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en cultuur van haar cliënten en 

verschaft voorwaarden voor het beleven van een zinvolle levensperiode.  

  

Uitdagingen en kansen voor La Providence liggen in doorontwikkeling van het ingezette beleid dat gericht 

is op :  

 een zorgaanbod dat past in de huidige wensen en financiële kaders van cliënten en inkopers;  

 het verbreden van de samenwerking met (regionale) zorgorganisaties, overheid en verzekeraars;  

 het leggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie en het hiertoe ontwikkelen van 

medewerkers;  

 het intensief betrekken van het netwerk en de omgeving bij de zorg en dienstverlening aan cliënten;  

 het voortdurend verbeteren van kwaliteit en efficiency.  

  

Wij zoeken een Directeur-Bestuurder, die  

 aansluiting weet te vinden bij de ‘warme’ cultuur van La Providence (op het niveau van cliënten, 

zusters, medewerkers, vrijwilligers en de directe omgeving) en die dit vanuit persoonlijkheid en 

oprechte belangstelling vorm blijft geven in de continue veranderende buitenwereld;  

 die als netwerker heel nauw de relaties met de belangenhouders weet te behartigen.  

 de centrale positie die La Providence inneemt in de gemeenschap van Grubbenvorst en regionale 

omgeving blijft entameren en daar zelf ook invulling aan geeft;  

 visie heeft op toekomstige ontwikkelingen in de (ouderen)zorg en koers weet te bepalen met name 

m.b.t arbeidsmarktvraagstukken en technologische mogelijkheden;  

 ondernemerschap toont, kansen ziet en weet te realiseren;  

 een goede combinatie heeft van menselijke hartelijkheid en professionele zakelijkheid.  

 

 

 



 
 
 
 

 

Kerntaken  

Integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie waaronder:  

 borgen en blijven verbeteren van kwaliteit in zorg en in bedrijfsvoering;  

 verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van de strategie, het beleid en realiseren 

van de (statutaire) doelstellingen alsook het beheersen van relevante risico’s;  

 rekening houden met bijzondere status van de Zusters Ursulinen;  

 ontwikkelen van effectieve samenwerking tussen professionals en netwerk van cliënten;  

 ontwikkelen van nieuwe diensten in aansluiting op wens van samenleving en inkopers;  

 visie ontwerpen m.b.t inzet van nieuwe technologie;  

 leidinggeven aan en ondersteunen / coachen van het MT;  

 medewerkers meenemen en enthousiasmeren/ uitdagen om hun beste vermogens hiervoor in te 

zetten; 

 rolvast het contact met ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht op transparante wijze 

invullen. 

 blijven borgen van ingezette samenwerking.  

  

Functie-eisen/competenties:  

 algemene bestuurlijke- en management competenties;  

 academisch werk- en denkniveau alsook een out-of-the box denker;  

 kennis en ervaring in de zorgsector (bij voorkeur ouderenzorg) als eindverantwoordelijke van een 

middelgrote organisatie dan wel in de subtop van een grote organisatie;  

 teamspeler en coach (empathische persoonlijkheid), inspirator & verbinder;  

 zich betrokken voelen bij de leefwereld van de bewoners/cliënten en aandacht voor kwaliteit van de 

zorg;  

 ervaring in de belevings-/ gastvrijheids- /horeca- wereld is een pré;  

 aantoonbare kennis en ervaring in het realiseren van verandertrajecten;  

 ondernemerschap, overtuigingskracht & daadkracht; gericht op bereiken van resultaten met oog voor 

een procesmatige aanpak; 

 leiderschap als combinatie van sturende en verbindende stijl;  

 uitstekende (mondeling en schriftelijke) communicatieve en sociale vaardigheden;  

 netwerker met goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen;  

 commitment naar mensen in (zorg) afhankelijkheidspositie;  

 vertrouwen wekkend, respect biedend;  

 gericht op samenwerking;  

 toegankelijk, prettig persoon met gevoel voor humor.  

  

Arbeidscontract en honorering  

De verwachte tijdsbesteding is ca. vier dagen per week. In overleg zal een parttime arbeidscontract 

aangegaan worden. De aanstelling zal initieel voor vier jaar zijn, met intentie om in het derde jaar te 

evalueren en met wederzijds akkoord een overeenkomst te sluiten voor een nieuwe bestuursperiode.  



 
 
 
 

 
De beloning is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en is conform de richtlijnen van WNT 

2 klasse 2 (vastgesteld voor 2020). 

 

Voor informatie en solliciteren  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Jos Houben. 

Voor procedurele vragen kunt u terecht bij Dagmar Bijl 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 door uw CV en motivatie via onze 

website te uploaden. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 26 maart 2020. Het invullen van een 

vragenlijst van een ondersteunend beoordelingsinstrument (ACT) en/of een (ontwikkel) assessment kan 

onderdeel uitmaken van de procedure. Voor het tijdpad, mede vanwege een warme overdracht wordt er 

vanuit gegaan dat de Directeur-Bestuurder bij voorkeur start per 1 juni 2020. 

 

  

https://crowngillmore.nl/vacatures.html
https://crowngillmore.nl/vacatures.html


 
 
 
 

 
 

Bijlage 1 Organogram 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

Bijlage 2 Inrichting en planning procedure 

 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Vanaf 

week 13 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

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

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie Raad van Toezicht  

 Crown Gillmore 

09.04.2020 

18:30 – 20:00 uur 

The Student Hotel, 

Eindhoven 

Week 15  

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie Raad van Toezicht 

 Crown Gillmore  

17.04.2020 

14:00 – 19:00 uur 

Student Hotel, 

Eindhoven 

 

Week 16 

 Inzet ACT max. benoembare 2 kandidaten 

 

 Kandidaten  Week 16 

Ronde 3: 

 Verdiepingsgesprek max. 2 kandidaten  

 Kandidaten 

 Selectiecommissie Raad van Toezicht 

22.04.2020 

14:00 – 16:30 uur 

The Student Hotel, 

Eindhoven 

Week 17 

Ronde 4:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie met 

max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore 

23.04.2020 

09:30 – 12:30 uur 

La Providence, 

Grubbenvorst 

Week 17 

 Terugkoppeling advies  

adviescommissie aan selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 Selectiecommissie 

23.04.2020 of 

24.04.2020 

 

Week 17  

Assessment (optie)  Kandidaat 

 Assessor (optie psycholoog Crown 

Gillmore) 

n.t.b. Week 17 

/ 18 

F
A
S
E
 4

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie / Voorzitter Raad van 

Toezicht 

 Kandidaat 

28.04.2020 

18:30 uur 

The Student Hotel, 

Eindhoven 

Week 18 

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

Benoeming   Nader te bepalen  n.t.b. 

Aanstelling   Raad van Toezicht 01.06.2020 

 

Week 23 

 


