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Directeur Groene Kruis Thuiszorg (GKT) 

De Zorggroep 

 

 

Ondernemende, resultaatgerichte, daadkrachtige persoonlijkheid, zichtbaar op alle 

niveaus, gericht op ontwikkeling en innovatie, innemende leider met empathie voor 

medewerkers en cliënten, op samenwerking gerichte MT collega met aantoonbare kennis 

van zorg en sociaal domein 

 

Korte schets en aanleiding vacature GKT 

Groene Kruis Thuiszorg is een onderdeel van De Zorggroep, waarvan de concernorganisatie is 

gevestigd in Venlo. In 2015 is na een reorganisatie de sector Groene Kruis Thuiszorg Noord- en 

Midden-Limburg ontstaan en aangestuurd door een directeur. Het accent ligt op extramurale zorg 

en dienstverlening: Wijkverpleging, Ondersteuning Thuis, ELV, Wondcentrum (5.812 cliënten). 

Onderdeel van de sector zijn ook twee zgn. toekomstbestendige wijken: De Nieuwe Munt en 

Bosdael. In deze twee wijken wonen in hun eigen woning ca. 100 cliënten met een 

verblijfsindicatie. Vanaf 1 oktober aanstaande zal uitbreiding plaatsvinden van twee locaties, 

respectievelijk voor mensen met een PG indicatie en een woonzorgcentrum en dagbehandeling. 

 

In totaal werken in de sector GKT  1.600 medewerkers samen met 500 vrijwilligers. De omzet: 

bedraagt ca. € 65 mio. De huidige directeur verlaat De Zorggroep voor een bestuurlijke positie bij 

een collega zorgorganisatie. Vanaf 1 augustus a.s. wordt, ter overbrugging naar een nieuwe 

directeur GKT, de sector geleid door een interim manager die beschikt over ruime ervaring binnen 

de sector V&V en Thuiszorg én het sociaal domein.  

 

De Zorggroep  

De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen (van jong tot oud) in Noord- en Midden-

Limburg; een verzorgingsgebied van 660.000 inwoners. Hun zorg- woon- of welzijnsvragen staan 

centraal en daar wordt de zorg en dienstverlening van De Zorggroep op afgestemd. Dit betreft een 

breed en compleet aanbod van diverse (zorg)vormen van wonen, dagbehandeling en/of 

dagbesteding, terminale zorg vanuit een hospice tot en met meerdere vormen van zorg én 

dienstverlening voor ondersteuning thuis. Gespecialiseerde medische en paramedische zorg wordt 

verleend door ter zake degelijk opgeleide specialisten die in dienst zijn van De Zorggroep.  

 

De Zorggroep heeft haar strategie gebaseerd op de uitgangspunten van “Positieve Gezondheid”. Ze 

heeft ‘hart voor mensen’, zorgt dat cliënten zich welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd 

voelen. Daarin vormen vertrouwen en veiligheid een belangrijke basis voor een gelijkwaardige 
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relatie waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, duidelijk, eerlijk en open communiceert, 

verwachtingen uitspreekt en nakomt. De Zorggroep is gericht op innovatie en verbetering, geeft 

ruimte aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Werkt zowel zelfstandig als in samenwerking met 

andere relevante partijen in de keten om de zorg rondom cliënten zo goed mogelijk te organiseren. 

Welbevinden en zingeving in het leven van cliënten is erg belangrijk, om dat te kunnen bereiken is 

een goede samenwerking en afstemming met mantelzorgers, familie van cliënten en zorgverleners 

erg belangrijk. De zorg die De Zorggroep daarop biedt is aanvullend. 

 

Kengetallen  

De omzet (2019) bedraagt ca. € 266 mio en dat jaar is afgesloten met een positief resultaat van 

 € 3,2 mio. Vanuit 40 locaties werken ruim 5200 medewerkers (3.200 fte’s), zij worden 

ondersteund door in totaal bijna 2.850 vrijwilligers. Er wonen ongeveer 2000 cliënten bij De 

Zorggroep en 5000 mensen krijgen thuiszorg en/of thuisondersteuning. Medezeggenschap vindt 

plaats vanuit vijf ondernemingsraden en 14 cliëntenraden. Tevens is er een Professionals 

Adviesraad (PAR). 

 

Organisatie; inrichting en besturing 

De Zorggroep wordt geleid door een vooralsnog eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer dr. M. van 

Ooijen MBA-H, die in augustus 2018 is aangetreden als voorzitter. De heer Van Ooijen is direct 

leidinggevend aan een vijftal directeuren op het 2e echelon. De Zorggroep bevindt zich in het kader 

van zowel besturing als inrichting in verandering. De onderliggende redenen daarvoor komen voort 

uit een strategische heroriëntatie van de afgelopen periode. Enerzijds was er behoefte aan synergie 

in werkwijze van en samenwerking tussen de drie sectoren en ondersteunende diensten, anderzijds 

vroegen externe ontwikkelingen om een koerswijziging. Waar voorheen ingezet is op het zijn van 

“de specialist verpleging en verzorging” wordt nu vooral meer gericht op preventie en welzijn aan 

de ‘voorkant’ en (samen)werken vanuit meer lokale, zogenaamde vitale gemeenschappen. De 

consequentie daarvan is de huidige sectorale indeling wordt vervangen door regio indeling. Dit 

betreft specifiek de huidige twee sectoren: Somatiek / Geriatrische revalidatiezorg en Zorg voor 

mensen met dementie / NAH. Het Expertise Behandelcentrum (EBC) heeft een zelfstandige status 

gekregen en wordt aangestuurd door een extern aangetrokken directeur. Het vierde zorgonderdeel 

betreft de Sector Groene Kruis Thuiszorg, eveneens aangestuurd door een directeur (vacature). 

Deze directeuren vormen samen met de directeur Bedrijfsvoering het Directie Team.  

 

Ontwikkelingen en Strategie  

“Bijdragen aan vitale gemeenschappen in Noord- en Midden-Limburg” 

Het zorglandschap, specifiek ook ouderenzorg, verandert en vraagt om antwoorden. De zorgvraag 

stijgt door de groeiende groep ouderen, er is een tekort aan personeel en het behouden van 

betaalbare zorg staat sterk onder druk. Daardoor ontstaat een grotere zorgkloof met als gevolg dat 
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het solidariteitsprincipe van het zorgstelsel onder druk staat. Bij vele organisaties is de beginnende 

zorgkloof reeds dagelijks voelbaar; de zorgvraag groter dan het aantal beschikbare medewerkers. 

Doorgaan op dezelfde manier is geen optie en er ontstaan nieuwe vormen van zorg en innovatie 

daarvan. Stakeholders veranderen, met vele partijen en uit meerdere domeinen dan alleen zorg, 

zal veel intensiever moeten worden samengewerkt. Koerswijziging is noodzakelijk. Daartoe is door 

De Zorggroep een uitgebreid strategie onderzoek in gang gezet. Samen met ketenpartners wil De 

Zorggroep bijdragen aan vitale gemeenschappen in Noord- en Midden-Limburg, eerst vooral door 

middel van bekende diensten zoals thuiszorg en verpleeghuiszorg. Echter in overleg met 

ketenpartners zal per ‘vitale gemeenschap’ gekeken gaan worden naar behoeften om er voor te 

zorgen dat mensen in hun gemeenschap zo lang mogelijk vitaal en positief gezond blijven. En 

daarmee is het de ambitie van De Zorggroep om met behulp van alle oplossingen steeds meer te 

gaan ondersteunen in de “thuisomgeving” en daarmee de groep die naar een intramurale setting 

moet verhuizen verminderen. Deze keuze onderstreept het toenemende belang van de positie en 

verdere ontwikkeling van de sector Groene Kruis Thuiszorg, voor de doelgroep, De Zorggroep en 

voor ketenpartners en andere stakeholders binnen het Sociaal Domein.  

 

Groene Kruis Thuiszorg (huidige situatie) 

In het perspectief van de algemene ontwikkelingen in de zorg waarin mensen langer thuis blijven, 

zorg en ondersteuning meer vanuit samenwerking in de keten gaat plaatsvinden, betekent dit dat 

de sector GKT een prominente positie heeft. En daarmee heeft het een belangrijk effect op de 

positionering en samenwerking van de sector intern, maar uiteraard vooral ook extern. Bij uitstek 

zal de sector in contact moeten zijn en blijven met externe partners, zowel in de samenwerking in 

de keten (zorg en sociaal domein) als bij de gemeenten, ook als belangrijke financier. Door de 

huidige directeur is de afgelopen jaren specifiek ingezet op ontwikkeling van de sector, juist vanuit 

ook dat perspectief. De deuren zijn opengezet, meerdere (technologische) innovatietrajecten zijn 

gestart, alle gericht op het verbeteren van kwaliteit, doelmatigheid, cliënttevredenheid en 

medewerkerstevredenheid. in het kader van positieve gezondheid en wijkgericht werken zijn 

innovatietrajecten opgezet met gemeenten, ziekenhuizen, huisartsen. Dit gebeurde in 

samenwerking en afstemming met de verzekeraar, die daarvoor ook middelen ter beschikking 

heeft gesteld. Twee toekomstbestendige wijken zijn gerealiseerd. Daarnaast was ook één van de 

belangrijke opgaven van de afgelopen periode, heel specifiek voor de wijkzorg het realiseren van 

samenwerking en synergie; synergie in besturing, verantwoordelijkheden, processen; één 

organisatie waarin de verschillende regionale teams zijn gaan samenwerken. Daarin is een transitie 

doorgemaakt naar resultaatverantwoordelijke zorgteams. Tegelijkertijd staan tarieven en daarmee 

de bedrijfsvoering onder druk en vraagt om efficiënte en effectieve onderhandeling.  

De Directeur GKT is integraal verantwoordelijk voor een omvangrijk deel van de zorg en 

dienstverlening van De Zorggroep (ca. € 60 mio) en daarmee ook resultaatverantwoordelijk voor 

de sector. De zorg- en dienstverlening van de sector bestaat uit vier aandachtsgebieden, namelijk  
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 Ondersteuning Thuis, verdeeld in Noord-Limburg en Midden-Limburg; twee managers met tien 

teams 

 Ketenregisseurs: resp. twee teammanagers voor twee ketens dementie die leidinggeven aan 

trajectbegeleiders en het netwerk palliatieve terminale zorg;  

 Toekomstbestendige Wijken; Twee managers voor De Nieuwe munt en een manager voor 

Bosdael; 

 Wijkverpleging; zes clusters van wijkteams met teammanagers, ieder wijkteam kent een 

teamcoach. 

Totale directe span of control bestaat uit 14 managers.  

 

Profiel Directeur GKT 

De nieuwe Directeur GKT kan zich met overtuiging en enthousiasme vinden in de gekozen strategie 

van De Zorggroep “Bijdragen aan vitale gemeenschappen in Noord- en Midden-Limburg”. Gevoel 

voor de ouderenzorg en de maatschappelijke opgave daarin is noodzakelijk om in- en extern 

daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan deze functie. Daarvoor menen wij dat het belangrijk is 

dat de kandidaat aantoonbare kennis en ervaring in de zorg meebrengt en hoe deze zich verhoudt 

binnen het sociaal domein. Ouderenzorg is een pré, kennis van het sociaal domein een must. De 

ervaring vertaalt zich in ruime integrale managementervaring op strategisch/tactisch niveau in een 

complexe professionele zorgorganisatie. Een academisch opleidingsniveau is gewenst, aangevuld 

met relevante bedrijfskundige en financiële kennis. Om daadwerkelijk invulling te geven aan de 

gekozen koers én cultuur is het nodig kennis en ervaring van zorginnovatie, verandermanagement 

en projectmatig werken te hebben. Daarin heeft de nieuwe Directeur oog voor dilemma’s, maakt 

deze bespreekbaar vanuit gezamenlijke waarden en is in staat om risico’s tijdig in te schatten en 

daarop tijdig te anticiperen. Hij/zij is in staat vanuit inhoud, visie en strategie te vertalen naar 

uitvoering, daarin draagt zijn/haar persoonlijkheid vooral bij in het enthousiasmeren van het 

management en primair proces in het behalen van de resultaten. Dat kan allemaal niet zonder een 

ondernemende en resultaatgerichte instelling, besluitvaardigheid en daadkracht. Voor de Raad van 

Bestuur, de collega Directeuren is hij/zij een counterpart, neemt eigen positie, reflecteert 

constructief kritisch op het strategisch beleid en neemt tevens organisatie brede 

(project)verantwoordelijkheid als lid van het Directie Team. Om de ingezette (cultuur) verandering 

te blijven ontwikkelen is de Directeur oprecht verbindend, toegankelijk en zichtbaar, in- en extern.  

 

 

Verantwoordelijkheden en taken (algemeen) 

De Directeur GKT  

 is integraal verantwoordelijk voor de sectorresultaten; 

 geeft - binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde en goedgekeurde beleids-, kwaliteits- 

en financiële kaders vorm en uitvoering aan het zorg en dienstverleningsbeleid van het 

organisatieonderdeel (intern ondernemer); 
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 draagt zorg dat het management binnen GKT aansluit bij de visie, strategie en 

besturingsfilosofie van De Zorggroep; 

 is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het organisatiebeleid op strategisch, 

organisatorisch en structurerend niveau en werkt daarin sector overstijgend samen met collega 

directeuren;  

 draagt eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering, evaluatie en 

bijsturing van het beleid van GKT en werkt daarin constructief samen met de ondersteunende 

diensten; 

 is verantwoordelijk voor de aan haar/hem toevertrouwde bevoegd- en verantwoordelijkheden 

zoals weergegeven in de Planning & Control-cyclus en legt daarover (op onderdelen) conform 

deze cyclus verantwoording af. 

 Is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve output binnen de sector en het pakket 

aan diensten, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers; deze wordt afgeleid 

uit het jaarplan en periodiek besproken.  

 is projectverantwoordelijk voor de procesgang, inzet van middelen, beheersing en realisering van 

de aangewezen projecten; 

 is budget- en resultaat verantwoordelijk voor de toegewezen middelen binnen de sector; 

 is bevoegd tot het nemen van besluiten conform het verleend mandaat. 

 levert een bijdrage aan het beleid van De Zorggroep en adviseert de Raad van Bestuur inzake 

strategisch beleid; 

 Vertegenwoordigt De Zorggroep bij externe stakeholders. 

 

 

Honorering  

De honorering is vastgesteld conform FWG 80 CAO VVT. Het betreft een fulltime dienstverband 

voor één jaar met de intentie om dit bij gebleken geschiktheid en wederzijdse tevredenheid om te 

zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.  

 

Voor informatie en procedure 

  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven, voor procedurele 

vragen kunt u terecht bij Björn Baarveld, 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 www.crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag vóór 19 juli 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 wordt ervan uitgegaan de 

directeur te benoemen per 1 december 2020/ 1 januari 2021 

 

http://www.crowngillmore.nl/
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Inrichting en planning procedure Search Directeur GKT 
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Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

28.08.2020 

31.08.2020 

01.09.2020 

Week 35 

Week 36 

Week 36 
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Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (longlist) 

 Keuzebepaling kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

07.09.2020 

 

Week 37 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken potentieel geschikte 

kandidaten.  

 Evaluatie en keuzebepaling  

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

11.09.2020 

11.00-16.30 

Week  37 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie 

met benoembare kandidaten 

(carrousel) 

 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissies (2) 

 Crown Gillmore 

16.09.2020 

11.00-13.30  

 

Week 38 

Ronde 4: 

 Gesprek delegatie adviescie. 

benoembare kandidaat 

 

 

 Delegatie OR GKT  

 Delegatie SCR  

 Crown Gillmore 

17.09.2020 

 

Week 38 

 


