
 

 

Directeur-Bestuurder Perspekt 
 

Met visie op de ontwikkeling en toekomst van kwaliteitsdenken in de zorg en hoe dit vanuit 

ondernemerschap om te zetten in effectieve dienstverlening. Een netwerker met natuurlijk gezag die 

gemakkelijk communiceert en ook vanuit marktdenken verbindingen legt op vele niveaus zowel in– 

als extern. Een Directeur-Bestuurder die organisaties, auditoren en medewerkers vanuit inhoud en 

persoonlijkheid kan stimuleren in duurzaam bevorderen van kwaliteit en vakmanschap en daarmee 

de continuïteit van Perspekt kan waarborgen en kan laten groeien. 

 

Korte schets organisatie en dienstverlening 

Perspekt is een kwaliteitsinstituut voor organisaties binnen de zorg met focus op het resultaat voor 

de cliënten. Perspekt ondersteunt organisaties bij het bieden van veilige en persoonsgerichte zorg, 

die bijdraagt aan een optimale kwaliteit van leven van mensen met een zorgbehoefte. Dat doet ze 

vanuit een sterk geloof dat het welzijn van de mens centraal staat. Perspekt kijkt hierbij naar de 

dagelijkse praktijk. Door goed te luisteren, vragen en observeren. Ze kijkt naar ieders waarden en 

gaat daarover in gesprek. Dit levert waardevolle dialogen op: gesprekken over maar vooral ook mét 

en vóór de mensen waar het om draait: de mensen die elke dag met hoofd, hart en handen verzorgd 

en begeleid worden.  

 

Perspekt helpt kwaliteitsvraagstukken inzichtelijk te maken en draagt bij aan oplossingen door de 

dialoog hierover binnen organisaties op gang te brengen. Zij ontwikkelt kwaliteitsmodellen, voert 

audits uit en verleent keurmerken en certificaten. Ze maakt kwaliteit aantoonbaar, op en vanuit de 

werkvloer, tot en met de bestuurskamer. Dit alles vanuit de kernwaarden van Perspekt: klant als 

startpunt, betrouwbaarheid en samenwerking.  

Om organisaties te helpen reflecteren op kwaliteit en te ondersteunen bij het realiseren van maximaal 

cliëntgerichte zorg biedt Perspekt twee soorten kwaliteitsmodellen en audits: PREZO en PREZO Care. 

PREZO is een kwaliteitsmodel voor de eigen sector en is er specifiek voor de branches: Verpleging, 

Verzorging en Thuiszorg, Hulp bij het Huishouden, Hospicezorg, Roze Zorg en Dementie op jonge 

leeftijd. Met het denk- en werkmodel PREZO wordt gekeken naar prestaties die de zorgprofessionals 

en organisatie leveren in de praktijk. De prestaties zijn altijd geformuleerd vanuit de cliënten: voelen 

zij zich thuis? Voelen zij zich gehoord? Ervaren zij dat ze hun eigen keuzes kunnen maken?  

PREZO Care is er voor alle sectoren van de langdurige zorg, waaronder Verpleeg- en 

Verzorgingshuiszorg, Thuiszorg, Hulp bij het Huishouden, Gehandicaptenzorg, Geestelijke 

Gezondheidszorg en Jeugdzorg, en heeft potentie om in meer sectoren te worden ingezet. Dit 

kwaliteitsmodel gaat uit van universele waarden in de zorg, denk hierbij aan veiligheid, genieten, 

ontwikkelen en uniciteit. Het is een narratief model: PREZO Care gaat uit van de verhalen uit de 

alledaagse praktijk. Verhalen van cliënten, maar ook hun naasten, de zorgprofessionals, vrijwilligers, 

ondersteuners, managers en bestuurders; iedereen die betrokken is bij de zorg- of dienstverlening. 

PREZO Care helpt om organisatiebreed te werken met de waarden, regels, dilemma’s en risico’s die 



 

uit deze verhalen naar boven komen. Deze manier van werken stimuleert eigenaarschap en eigen 

verantwoordelijkheid; dat leidt weer tot betere zorg én optimaal welbevinden voor de cliënten. 

 

Perspekt is gevestigd in Utrecht, in 2003 verzelfstandigd vanuit de branchevereniging voor de VVT. 

Komende vanuit de ouderenzorg heeft Perspekt haar werkveld intussen verbreed naar de gehele 

langdurige zorg. Onder leiding van de Directeur-Bestuurder werkt een relatief klein team van ca. 10 

professionele medewerkers. Dit bestaat uit vier auditcöordinatoren, die in nauwe verbinding staan 

met de ca. 100 verbonden auditoren en ruim 400 organisaties. Vijf andere collegae vormen 

ondersteuning op het gebied van marketing & development, communicatie, kwaliteit en 

procesondersteuning. Perspekt is een stichting, zonder winstoogmerk, echter met groeiend en 

noodzakelijk ondernemerschap t.b.v. innovatie van dienstverlening én continuïteit van de 

organisatie. Visie, strategie, wetenschap, ontwikkeling en innovatie gaan hand in hand met 

slagvaardig en daadkrachtig positioneren van de dienstverlening in netwerken; bij influencers en 

potentiele opdrachtgevers. De afgelopen jaren heeft een belangrijke professionaliseringslag 

plaatsgevonden.  

 

Ontwikkelingen  

Vanaf 2014 heeft de vorige Directeur-Bestuurder genoemde professionaliseringsslag gericht op het 

realiseren van een drietal belangrijke doelstellingen, namelijk: 

 professionaliseren van de organisatie; 

 leidinggeven aan innovatie (productontwikkeling) en het binnen grenzen van de statutaire 

doelstelling verzakelijken van de organisatie; 

 uitbreiden klantenbestand (business development). 

Inmiddels is een deel van die doelstellingen gerealiseerd. Met de auditcoördinatoren is sterk gestuurd 

op verbetering van de interne kwaliteit. Nieuwe mensen zijn toegevoegd en daarnaast is 

noodzakelijke expertise toegevoegd op het terrein van marketing & development, communicatie en 

procesondersteuning. Er is geïnvesteerd in een nieuw ondersteunend ICT-systeem en wordt ook 

buiten de zorg gedacht door wetenschap en data science te betrekken; contacten hierover zijn gelegd 

met de Universiteit Utrecht. Een meer ondernemende organisatiecultuur en ook structuur stimuleert 

medewerkers betrokken te zijn bij de strategische koers als adviseur voor de Directeur-Bestuurder. 

Om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te creëren en te versterken is recent gestart met het 

werken vanuit een integrale aanpak van de dienstverlening; gezamenlijk zijn één auditcoördinator 

en één procesondersteuner verantwoordelijk voor de dienstverlening bij een opdrachtgever. 

Tegelijkertijd betekent dit ook een accentverschuiving in de rol van de Directeur-Bestuurder van een 

aansturende naar een meer strategische en netwerkpositie, zonder het gevoel en betrokkenheid bij 

de primaire dienstverlening los te laten.  

 

Op het gebied van productinnovatie is naast het normatieve kwaliteitsbegrip, het narratieve 

kwaliteitsbegrip sterker een rol gaan spelen in de visie van Perspekt op kwaliteit en kwaliteitsbesef. 

Auditoren zijn ondersteund en opgeleid in het dichter bij elkaar brengen van de systeemwereld en 

de leefwereld. Naast PREZO is PREZO Care komen te staan. Dit is een nieuw kwaliteitsmodel met 



 

participerende audits die in een bredere context leiden tot organisatieveranderingen in plaats van 

situationele veranderingen. PREZO Care is sinds 2019 op de markt en is een belangrijke bouwsteen 

voor de toegevoegde waarde van Perspekt op termijn. Het geeft invulling aan de toenemende 

aandacht voor waardegedreven en narratieve kwaliteitszorg, ook in andere sectoren dan de 

ouderenzorg. De beleving van organisaties over de resultaten van de eerste pilots in nieuwe sectoren 

(sociaal domein) zijn positief. In het uitrollen van PREZO Care naar andere en bredere sectoren ligt 

een belangrijke basis voor verbreding, groei en continuïteit en is dan óók opdracht voor de komende 

jaren. Momenteel worden gesprekken gevoerd met een overkoepelende ziekenhuisorganisatie. 

 

Opdracht 

Aanbod, eigenheid, positie en positionering van Perspekt blijven onderwerp van verdere 

ontwikkeling. Uitrollen van nieuwe dienstverlening, ook in nieuwe markten, voortbouwen en door 

ontwikkelen is de opdracht. De ingezette koers is de goede richting, maar vraagt ook om permanente 

toetsing door de snel opvolgende ontwikkelingen in de zorg. Rekening houden met en anticiperen op 

externe en landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die bepalend zijn voor de wereld van 

kwaliteit en kwaliteitstoetsing in de verschillende sectoren. En vooral, welke wijze en waarde van 

certificeren past daarbij, welke dienstverleningsscenario’s zijn daarin te voorzien en wat betekent 

dat voor de (veranderende) rol en positie van de deskundigheid van Perspekt als leverancier en/of 

adviseur. Om dit te realiseren is in ieder geval visie en innovatiekracht nodig en zal Perspekt zich 

extern nog meer en sterk moeten profileren en actief en zichtbaar participeren in netwerken.  

 

Heel specifiek is, in de recente keuze van een nieuw lid in de Raad van Toezicht, gezocht naar 

toegevoegde en specifieke expertise en kennis van de dynamiek én markt van auditeren en 

certificeren. Als ook expertise op het gebied van veranderkunde en innovatie, ter versterking en 

bevestiging van de strategische koers en dus ook in het verlengde van de opdracht van de Directeur-

Bestuurder. 

Naast het sturen en waarborgen van de kwaliteit van de directe medewerkers, geldt dit ook voor de 

aangesloten auditoren. Immers bij uitstek zijn zij extern de dragers en vertegenwoordigers van de 

kwaliteit en dienstverlening van Perspekt. Binding en scholing van hen behoeft continue aandacht en 

ontwikkeling. Tot slot ligt er nog een aantal uitdagingen op het gebied van het professionaliseren 

van de interne organisatie op het gebied van bedrijfsvoering w.o. ICT en het primaire proces. 

 

Profiel Directeur-Bestuurder 

Perspekt is op zoek naar een Directeur-Bestuurder die vanuit de ingezette strategische koers verder 

wil bouwen. Doorontwikkeling van de innovatieve en kwalitatief onderscheidende manier van advies- 

en productdienstverlening, deze zowel positioneren als verbreden naar nieuwe markten vanuit een 

ondernemende Perspekt organisatiecultuur is de bestuurlijke uitdaging voor de Directeur-Bestuurder. 

Blijvend innoveren, verbeteren, verbreden, duurzaam borgen en positioneren! Dat kan alleen met 

een intrinsiek gevoel en besef van de waarde van kwaliteit in de zorg, voor cliënten, medewerkers 

en organisaties. Heel specifiek uiteraard vanuit de visie en ook overtuiging van de toegevoegde 



 

waarde van de dienstverlening van Perspekt (PREZO en PREZO Care). Iemand die met visie op 

kwaliteit en kwaliteitstoetsing op een ondernemende, innovatieve manier in staat is te anticiperen 

op ontwikkelingen in de maatschappij en markt en de effecten daarvan op organisaties en niet in de 

laatste plaats hun cliënten en medewerkers. 

 

Iemand die creatief is, in kansen denkt en zichtbaar verbinding zoekt met andere aan de zorg 

gelieerde sectoren en relevante netwerken. De Directeur-Bestuurder is een netwerker. Natuurlijk 

gezag op basis van kennis en persoonlijkheid geeft hem/haar de boegbeeldrol. Daarmee is de 

Directeur-Bestuurder extern zichtbaar voor vele partijen; opdrachtgevers, relevante (landelijke) 

stakeholders en ook auditoren. Tegelijkertijd kan deze vanuit persoonlijkheid en in communicatie 

gemakkelijk schakelen tussen, en op de verschillende niveaus binnen een organisatie; van bestuur 

tot primair proces. Begrijpt dat inhoud en commercie onlosmakelijk verbonden zijn. Heeft daarbij 

gevoel en inzicht voor de mogelijkheden om bijvoorbeeld PREZO Care breder in te zetten; van een 

op zichzelf staand kwaliteitsmodel naar een instrument waarmee binnen een organisatie integraal 

een ontwikkeling in gang gezet wordt op het gebied van kwaliteit.  

 

Voor de medewerkers en auditoren van Perspekt betekent de ingezette strategische koers naar een 

meer proactieve vorm van ondersteuning/advisering van organisaties op het gebied van kwaliteit 

een verandering en verbreding in de dienstverlening. Zij zullen meer vanuit een organisatiebreed 

perspectief moeten meedenken en adviseren over kwaliteit. Daarin wordt van hen nieuwe, bredere 

expertise en een andere houding en gedrag gewenst. De Directeur-Bestuurder is daarin een 

voorbeeld  voor medewerkers en auditoren. Het is van belang dat de Directeur-Bestuurder hen in dit 

proces motiveert, inspireert en stimuleert. Niet in de laatste plaats is de Directeur-Bestuurder zich 

bewust van de relatief kleine omvang van de organisatie. Dit vereist dat de Directeur-Bestuurder in 

staat is zich te kunnen bewegen binnen een breed spectrum van werelden met de pragmatiek en het 

ondernemerschap van een organisatie die vergelijkbaar is met een MKB Bedrijf.  

Deze omvang vereist dat hij/zij dicht op het operationeel proces en inrichting van de interne 

organisatie beweegt en daarop ook pragmatische besluiten moet kunnen nemen.  

 

Functie-eisen; de Directeur-Bestuurder:  

 heeft een academisch werk- en denkniveau; 

 heeft kennis en ervaring als integraal verantwoordelijke in een complexe organisatie of 

substantieel organisatie onderdeel;  

 advies- en consultancy ervaring is een pré; 

 heeft in ieder geval kennis van de langdurige zorg en ervaring, mogelijk kennis van het sociaal 

domein of cure; 

 heeft een netwerk in de langdurige zorg (eventueel ook daarbuiten) en/of is in staat een 

netwerk uit te breiden/op te bouwen;  

 heeft meer dan affiniteit met cliënten en wat kwaliteit van zorg voor hen betekent; 

 heeft visie op kwaliteit van zorg en is in staat om deze visie te implementeren naar 

dienstverlening; 



 

 is ondernemend: signaleert kansen voor Perspekt in een veranderende markt; 

 heeft innovatiekracht; 

 schakelt eenvoudig tussen verschillende organisatie niveaus én tussen inhoud en commercie; 

 is motiverend, inspirerend, creatief en heeft humor. 

 

Honorering en procedure 

Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur). De aanstelling zal initieel voor een jaar zijn, met 

intentie om in het eerste jaar te evalueren en met wederzijds akkoord een overeenkomst te sluiten 

voor onbepaalde tijd. Beloning is mede afhankelijk van kennis en ervaring. Het bruto jaarsalaris 

incl. vakantiegeld bedraagt max. € 100.000,-.   

 

Voor informatie en solliciteren 

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

Houben via het telefoonnummer 033 – 28 58 700. Voor procedurele vragen kunt u terecht bij 

Dagmar Bijl of Marieke Oosting 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 vóór 26 mei 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crowngillmore.nl/vacatures.html


 

Planning procedure 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Vanaf week 22 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) 

(longlist) 

 Keuzebepaling 3/4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

16.06.2020  

10.00 – 11.30 uur 

Week 25 

ACT (optie)  Kandidaten 

 Crown Gillmore 

 Vanaf week 25 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten 

vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

24.06.2020 

09.30 – 15.00 uur 

Week 26  

Ronde 3: (optie)  

 Verdiepingsgesprek max. 2 benoembare 

kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Hele RvT 

25.06.2020 

12.00 – 15.00 uur 

Week 27 

Ronde 4:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie 

met max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie  

 Crown Gillmore 

n.t.b. Week 27 / 28 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid 

van kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 

kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 

 Selectiecommissie 

 

 Week 27 / 28 

Assessment (optie) 

 

 

 Kandidaat 

 Assessor (optie psycholoog Crown 

Gillmore) 

n.t.b. Week 28 

F
A
S
E
 4

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie.  

 Kandidaat 

n.t.b. Week 29 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week 29 

Benoeming   Nader te bepalen  Week 29 

Aanstelling   Bestuurder  n.t.b. 

 


