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Lid van de collegiale Raad van Bestuur 

met een algemeen bestuurlijk profiel, aantoonbare ervaring op het gebied van organisatie 

ontwikkeling én bedrijfsvoering 

 

Groenhuysen is een gerenommeerde, innovatieve en een zich continue ontwikkelende 

ouderenzorgorganisatie in de regio Roosendaal. Met een samenhangend aanbod en specialistische 

kennis wordt bewoners en klanten maatwerk geboden, zodat zij op eigen wijze het allerbeste uit hun 

dag weten te halen. Om dit te realiseren zitten management en medewerkers in een continue proces 

op reis naar aansprekende persoonlijke en mensgerichte zorg, binnen een cultuur waarin voor hen 

samen leren en verbeteren centraal staan. Een eigen ontwikkeld kwaliteitskader staat hiervoor garant 

en is onderscheidend. 

 

Reeds in 2016 en 2017 is Groenhuysen door Deloitte uitgeroepen tot Best Managed Company, waarin 

de organisatie wordt geprezen vanwege haar onderscheidende duurzaamheid, klant- en medewerker 

tevredenheid en innovatie. Klanten beoordelen de dienstverlening positief, medewerkers zijn 

deskundig en gemotiveerd, de financiële situatie is goed; een solide basis om op door te bouwen 

voor de nieuw te vormen Raad van Bestuur.  

 

Ontwikkelen en bouwen zit in de ‘muren’ van Groenhuysen. Reeds in 2007, ‘avant la lettre’ van 

‘zelforganisatie’ als innoverende besturingsfilosofie, zette Groenhuysen al in op een vernieuwende 

organisatie-inrichting met slechts twee managementlagen, een inrichting die zich richtte op meer 

eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Groenhuysen bleek hierin een voorbeeld voor veel 

andere organisaties te zijn.  

 

Op basis van doordachte, zorgvuldig en breed gedragen besluitvorming is in 2018 een 

meerjarenstrategie in de vorm van een ‘Strategisch Kompas’ vastgesteld. Dit kompas geeft 

richting aan het einddoel dat de organisatie in 2020 wil behalen: een sprankelende organisatie waar 

klanten en medewerkers voor kiezen, door aansprekende persoonlijke zorg’. Om dit reisdoel te 

bereiken zijn vijf strategieën benoemd. Strategie en koers zijn gevisualiseerd via ‘De 

Reisbescheiden’ waarin missie (Ouder worden, jezelf blijven) en visie het paspoort zijn. Via een 

vijftal tickets leidt de route tot de eindbestemming. De pas geeft toegang tot de kernwaarden; 

sprankelend, lef, nabij, verbindend en waardevol.  

 

Bestuurder 

De kernwaarden van Groenhuysen verbeelden voor een belangrijk deel het persoonlijkheidsprofiel 

van de nieuwe collega bestuurder. Van het nieuwe lid wordt verwacht dat deze zicht- en voelbaar 

sprankelend, verbindend, waardevol en nabij is, met lef om Groenhuysen samen met de 

zittende bestuurder te leiden naar: 
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De bestuurder die Groenhuysen zoekt is verbindend vanuit zowel persoonlijkheid als inhoud, begrijpt 

dat de aansprekende en persoonsgerichte zorg (hét kenmerk van Groenhuysen) voor de klanten en 

bewoners altijd de uiteindelijk kritische succesfactor is en dat deze adequaat gefaciliteerd dient te 

worden vanuit een gezonde bedrijfsvoering en vooral ook door tevreden en betrokken medewerkers. 

Een bestuurder, die vanuit de collegiale Raad van Bestuur zichtbaar is, graag samenwerkt en ervoor 

zorgt dat countervailing power binnen de Raad van Bestuur gedegen, gedragen, integrale en heldere 

besluitvorming stimuleert. 

 

Wat is opdracht en profiel van de nieuwe bestuurder? 

Naast de algemeen bestuurlijke en strategische verantwoordelijkheid en management van de 

verschillende organisatieonderdelen, behoeft een aantal strategische opgaven bijzondere en continue 

aandacht van het bestuur.  

 

Onder de huidige Raad van Bestuur is drie jaar geleden de bestuursvisie ontwikkeld en vastgesteld. 

Naar verwachting zal deze ook de komende jaren leidend zijn voor afstemming over de werkwijze 

van de Raad van Bestuur en het managementteam. In diezelfde periode is gebleken dat de 

combinatie van de inrichting, besturingsvisie en een meer organische ontwikkeling en besluitvorming 

vruchtbaar is geweest. Tegelijkertijd is ook helder dat het nodig is dat medewerkers ‘de stip op de 

horizon’ kennen, blijven zien en daarin worden ondersteund en gestimuleerd. Er is behoefte aan 

zichtbare lijnen, heldere besluitvorming en gerichte ontwikkeling en groei op de middellange- en 

lange termijn. Termen als eigenaarschap en verantwoordelijkheid zullen in de praktijk meer integrale 

invulling en betekenis krijgen.  

 

Groenhuysen is financieel gezond. Zowel 2018 als 2019 laten een positief financieel resultaat zien, 

echter enigszins teruglopend in 2019. Dit is mede een belangrijk gevolg van incidentele baten en 

gunstig resultaat op vastgoed. De bedrijfsvoering (concernniveau) is op orde. Integrale 

verantwoordelijkheid op zorgniveau blijft een belangrijk aandachtpunt in de doorontwikkeling en 

vergt gerichte aandacht.  

 

Tegelijkertijd kent Groenhuysen sinds enige tijd op een enkele locatie leegstand. Deze is vooral 

gerelateerd aan tekorten op de arbeidsmarkt. Inmiddels is gebleken, mede door het initiëren van 

activiteiten op dit terrein door HRM, dat het werkgeversimago van Groenhuysen zich dermate positief 

ontwikkelt, waardoor potentiële medewerkers zich melden en medewerkers behouden blijven. 

Bestuurlijke aandacht blijft nodig. 

 

Op het gebied van vastgoed staat Groenhuysen de komende periode voor een aantal 

herontwikkelingsopgaven op enkele locaties.  

Na een zorgvuldig onderzoek en analyse waarin de gebruiker een centrale rol heeft gehad, is het 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) vervangen. Gekozen is voor een systeem waarin de verschillende 

zorgdossiers worden gecombineerd en met elkaar samenwerken. Momenteel worden medewerkers 

daarop geschoold.  
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Profielschets bestuurder 

Wij zoeken een bestuurder met hart voor de zorg voor ouderen. Iemand die wil en kan werken in 

het collegiale model van Groenhuysen, die de visie en missie deelt, in de basis enthousiast wordt 

van de bestuursvisie en een goede match heeft met de gevraagde eigenschappen en competenties.  

Groenhuysen is op zoek naar een bestuurder die: 

 beschikt over bedrijfseconomische en/of bedrijfskundige achtergrond op academisch niveau, 

 kennis van en ervaring heeft in de zorg (zowel op inhoud als bedrijfsvoering) en met de 

financiering van zorg, bij voorkeur ouderenzorg of bereidheid is die op te doen; 

 ruime en actuele kennis en ervaring heeft op één of bij voorkeur meerdere van de volgende 

gebieden: financiën en risicomanagement, fiscaliteit, zorgbekostiging, huisvestings- en 

verbouwingstrajecten en informatisering en automatisering; 

 financiële cijfers en de achterliggende strategie kan interpreteren en analyseren, risico’s tijdig 

inschat en investeringsbeslissingen en vraagstukken ten aanzien van financiële continuïteit, 

treasury en financiering adequaat beoordeelt; 

 adequaat zicht heeft op financiële doorwerking van strategisch (vastgoed-)beleid in 

meerjarenprojecten en scenario’s, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de 

daarbij behorende verantwoording en verslaglegging; 

 bijdraagt aan het voldoen aan externe en interne regelgeving en de waarde daarvan duidelijk 

weet te communiceren; 

 beschikt over het analytisch vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden en onderlinge 

verbanden te leggen; 

 een heldere visie heeft op de toekomst van de ouderenzorg, waarin de klant centraal staat en de 

passie heeft om die visie uit te dragen en te realiseren in een snel veranderende omgeving; 

 affiniteit heeft met medezeggenschap van klanten, bewoners en hun verwanten én van 

medewerkers; 

 interne stakeholders tijdig en overtuigend betrekt bij ontwikkeling van beleid. 

 

De persoonlijkheid van de aan te trekken bestuurder 

Wat voor persoonlijkheid past bij de bestuurder die wij zoeken?  

 een mensgerichte en heldere stijl van leidinggeven, die gericht is op motiveren en ontwikkelen 

van medewerkers en hen ruimte geeft; 

 lef, bestuurlijke kwaliteiten en organisatiesensitiviteit; 

 een sterk ontwikkeld empathisch, samenbindend én kritisch vermogen om zowel inhoudelijk als 

op betrekkingsniveau de samenwerking met anderen (in het bijzonder met het andere RvB-lid, 

de managers en de professionals) te bevorderen; 

 voor alle stakeholders zichtbaar is; 

 vermogen heeft te fungeren als een gelijkwaardige en competente gesprekspartner van interne 

en externe stakeholders; 

 zich thuis voelt bij veranderingsprocessen en daar draagvlak voor weet te creëren; 

 proactief is in verantwoording, transparant, eerlijk en integer; 
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 een stevige persoonlijkheid, die staat en gaat voor zijn mening, die rust en vertrouwen uitstraalt 

en die samen met de collega-bestuurder een boegbeeld is voor Groenhuysen; 

 tegenkracht toelaat en vertrouwen stelt boven controle; 

 een teamspeler, die over humor en relativeringsvermogen beschikt; 

 consolidatie en vernieuwing op een effectieve wijze weet te combineren; 

 zich door anderen laat inspireren en anderen op zijn/haar beurt inspireert;  

 en die dat alles combineert met een zakelijke en resultaatgerichte aanpak. 

Uitgebreide informatie 

Uitgebreide informatie over de organisatie en de vacature treft u in de onderstaande bijlagen. 

Aanvullende informatie over de organisatie vindt u op de website www.groenhuysen.nl. Voor 

aanvullende informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van 

Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700.  

Arbeidsvoorwaarden  

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

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

uitgegaan de bestuurder te benoemen vóór 1 mei 2020.  

Solliciteren  

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, t.a.v. Dagmar Bijl MSc. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 17.02.2020 

o.v.v. Lid Raad van Bestuur Stichting Groenhuysen.  

 

  

http://www.groenhuysen.nl/
http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage 1 Meer weten over Groenhuysen? 

 

Groenhuysen is een organisatie in de ouderenzorg in de regio Roosendaal en biedt wonen, zorg 

en welzijn aan oudere mensen die niet meer voldoende voor zichzelf kunnen zorgen. De 

concernorganisatie is gevestigd in Roosendaal. Vijftien centra voor wonen en zorg, twee regionale 

behandelcentra, een hospice en een drietal behandelpraktijken zijn verspreid over de regio. 

Belangrijke inzet en doel is het leveren van mensgerichte zorg in sfeervolle woonvormen, door 

prettige dagactiviteiten aan te bieden en door aandacht te besteden aan individuele wensen en 

behoeften van klanten.  

Inwoners in het werkgebied kunnen een beroep doen op gespecialiseerde thuis- en verpleegkundige 

zorg en op geriatrische revalidatie na ziekte of ongeval. Vanuit de expertisecentra is er in de regio 

zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd, bovenregionale wordt specialistische zorg voor 

mensen met Parkinson en hun verwanten geboden. Vanuit het Centrum Gerontopsychiatrie biedt 

Groenhuysen een beschermde woonomgeving voor ouderen met lichamelijke en psychiatrische 

problematiek. Als er geen kans meer is op herstel kunnen klanten terecht bij het hospice voor 

terminale palliatieve zorg.  

 

Er werken bij Groenhuysen ca. 2.300 gemotiveerde en professionele medewerkers; er zijn 1.300 

betrokken vrijwilligers actief voor de meer dan 4.000 klanten. De organisatie is financieel gezond; 

de jaaromzet bedraagt zo’n € 120 mio.  

 

Groenhuysen werkt intensief samen met andere organisaties en initiatieven; van mantelzorgers en 

huisartsen tot ziekenhuizen en GGZ, gemeenten, onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. 

Samenwerking met derden is even vanzelfsprekend als noodzakelijk en daarin neemt Groenhuysen 

in de regionale zorgnetwerken een actieve rol.  

 

Ouderenzorg én Groenhuysen in beweging: maar altijd met de klant in regie 

De ouderenzorg is enorm in beweging. Demografische ontwikkelingen, snel toenemende 

zorgbehoefte, krapte op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen; het speelveld verandert in 

hoog tempo. Groenhuysen is zich ten volle bewust van die turbulentie en neemt verantwoordelijkheid 

om zorg en organisatie permanent aan te passen aan veranderende omstandigheden. Leidend daarbij 

is altijd de zorgvraag.  

 

Methodisch werken, volgens een vaste werkwijze, en een cultuur van samen leren en verbeteren 

kenmerken de persoonsgerichte zorg. Door het invoeren van een eigen instrument om de kwaliteit 

van zorg en dienstverlening te spiegelen aan de teams en de medewerkers, de zogenaamde 

positiebepaling, zijn in de afgelopen jaren grote stappen gezet in het ontwikkelen en borgen van 

kwaliteit. Alle stappen beginnen bij de klant en diens behoeften. Klant in regie is bij Groenhuysen 

werkelijkheid.  
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Innovatie is een sleutelwoord voor de toekomst van de ouderenzorg. Groenhuysen is voortdurend 

actief aan het zoeken naar nieuwe oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen. Daarbij wordt 

een groot beroep gedaan op de inzichten van medewerkers, die gestimuleerd door 

innovatieversnellers zoeken naar andere en betere manieren van werken.  

 

Groenhuysen heeft in 2016 een eigen basiskwaliteitskader ontwikkeld, met een zestal 

bouwstenen. Die bouwstenen zijn: klant in regie, zinvolle bezigheid, dagelijkse verzorging, 

methodisch werken, de woonomgeving en de mensen. Via een in 2019 landelijk gecertificeerd 

kwaliteitsinstrument ‘de positiebepaling’ worden medewerkers in een cyclus van anderhalf jaar, 

getoetst aan dit Groenhuysen basiskwaliteitskader. Groenhuysen meet daarnaast voortdurend de 

waardering van klanten en past beleid en uitvoering aan op grond van de resultaten van die 

metingen. 

 

Last but not least draagt Groenhuysen bij aan een duurzame toekomst. Samen met een 

energieadviseur is een energiebeheersplan opgesteld met als doel om alle energiestromen binnen de 

eigendomspanden te optimaliseren en waar mogelijk te verminderen.  

 

Missie en visie 

Kwaliteit van leven en zorg staan voor Groenhuysen centraal, met aandacht voor ieders leefstijl, 

interesses en persoonlijke wensen. Dankzij het uitgebreide aanbod en specialistische kennis hebben 

ouderen de mogelijkheid het allerbeste uit hun dag te halen. Wat Groenhuysen wil: ouder worden, 

jezelf blijven! Maatwerk staat voorop, uitgaand van de mogelijkheden en niet de beperkingen van 

klanten. Groenhuysen hanteert kernwaarden die terug te vinden zijn in de zorg: sprankelend, lef, 

nabij, verbindend en waardevol.  

 

Strategie 

Leidend in de organisatievisie en strategie van het Bestuur is ‘het Strategisch Kompas’. Om 

adequaat en tijdig te kunnen anticiperen op de steeds sneller veranderende ontwikkelingen in de 

zorg is bewust niet gekozen voor een strak geformuleerde (meerjaren) strategie. Om het einddoel 

in 2020 (een sprankelende organisatie waar klanten en medewerkers voor kiezen, door 

aansprekende persoonlijke zorg) te behalen, wordt een vijftal strategieën in gezet: 

 eigenaarschap: betrokkenheid van iedereen vergroten door regelruimte;  

 innovatie & lerende organisatie: lef tonen door sociale en technologische ontwikkelingen 

(ook buiten de zorg) te implementeren; 

 communicatie & imago: vertellen wat we doen en hoe waardevol we zijn door persoonlijke 

en inspirerende verhalen te delen; 

 gebruiker centraal: processen, systemen en middelen zijn altijd ondersteunend aan het 

verlenen van de beste zorg door het betrekken van gebruikers bij de ontwikkeling  

 samenwerken & netwerken: De behoefte en het belang van de klant wordt het beste 

gediend door het ontwikkelen tot een netwerkorganisatie. 
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Op elk van de strategieën zijn op elk niveau in de organisatie acties uitgezet. Eind 2020 zal het 

Strategische Kompas herijkt gaan worden. 

 

Raad van Bestuur 

Sinds 2017 wordt de Raad van Bestuur gevormd door een collegiale Raad van Bestuur. Voorzitter is 

Marjolein de Jong, (https://www.linkedin.com/in/marjolein-de-jong-46a14110/). Collega-bestuurder 

Peter van den Broek verlaat na twaalf jaar de organisatie. Zijn vertrek is aanleiding voor de vacature. 

Beide leden sturen een deel van de zorg aan, het portefeuille-accent van het lid is gericht op 

bedrijfsvoering.  

 

Bestuursvisie: aanvullen en aanvoelen, uitdagen en vertrouwen 

De Raad van Bestuur heeft haar opvattingen over de inrichting van het bestuur vastgelegd in een 

bestuursvisie. Daarin is een aantal uitgangpunten vervat die van belang zijn voor de vervulling van 

de vacature. Samengevat: 

De Raad van Bestuur van Groenhuysen werkt nadrukkelijk als één team. Dat geldt voor het interne 

beleid, maar ook extern opereert de Raad van Bestuur als eenheid. Dat is een bewuste keuze. Het is 

niet alleen van belang dat de bestuurders samen het hele scala aan gewenste en noodzakelijke 

competenties bestrijken, elkaar aanvullen, maar elkaar ook aanvoelen, begrijpen wat de motieven 

en achtergronden achter keuzes en standpunten zijn. Op die manier ontstaat echte synergie, 

geschraagd op oprechte interesse. De bestuurders kunnen elkaar zo uitdagen om in hun denken en 

handelen voortdurend te streven naar verbeteringen in het belang van de organisatie en vooral in 

het belang van de klanten en bewoners. Beide bestuurders voelen zich verantwoordelijk voor de 

totale portefeuille van Groenhuysen, denken mee op het gebied van elkaars discipline en vergroten 

zo draagvlak voor beleid. Overleg vindt in afstemming met elkaar plaats. 

 

Extern nemen beide bestuurders deel aan overleg met stakeholders, waaronder het lerend netwerk. 

De in de Bestuursvisie vastgelegde uitgangspunten vragen om een goede chemie tussen de 

bestuurders, om vertrouwen en daadwerkelijke belangstelling in de ideeën van de andere bestuurder. 

 

De bestuursvisie is in 2017 vastgesteld. Wezenlijk inzicht is dat ook de bestuursvisie zelf aan 

veranderingen onderhevig kan zijn en niet in beton is gegoten. De wijze waarop 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden, taken en portefeuilles vorm hebben, kan als daar 

aanleiding toe is en de organisatie aantoonbaar op een andere wijze beter in staat stelt haar opdracht 

uit te voeren, aanpassingen ondergaan.  

 

Governance en organogram van Groenhuysen 

Groenhuysen heeft als rechtsvorm een stichting. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor 

het functioneren van de organisatie. De Raad van Bestuur van Groenhuysen is daarnaast 

verantwoordelijk voor Stichting Zovie (ZZP-bemiddelingsbureau). De Raad van Commissarissen van 

Groenhuysen houdt toezicht op deze beide verbonden stichtingen. Reeds vanaf 2007 kent de 

organisatie twee managementlagen; zorgmanagers en stafhoofden worden direct door de Raad van 

Bestuur aangestuurd. Het managementteam-overleg met de Raad van Bestuur vindt plaats vanuit  

https://www.linkedin.com/in/marjolein-de-jong-46a14110/
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de zgn. “Bestuursrotonde”. Daarin vindt integrale afstemming plaats over beleid, strategie en 

activiteiten ter voorbereiding op besluitvorming door de Raad van Bestuur.  

Deelnemers aan dit overleg zijn, naast de Bestuurders, respectievelijk de hoofden Bedrijfsvoering, 

HRM, Business Control en Behandeling & Begeleiding en de Bestuurssecretaris. Het Bestuur ziet 

besturen als het leiden, beheersen en sturen van een organisatie, dat betekent richting geven aan 

de organisatie, maar ook het leiden van mensen. Niet té veel sturen maar medewerkers vooral laten 

excelleren. Verbinding tussen en met alle niveaus is hiervoor noodzakelijk.  

 

Toezicht door de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen realiseert zich dat goed toezicht houden er om vraagt niet alleen zicht 

te houden op financiën, maar vooral op de wijze waarop Groenhuysen haar maatschappelijke 

doelstellingen realiseert. De Raad van Commissarissen denkt ook mee over zaken van strategisch 

belang. De Raad hecht veel belang aan zijn rol als klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. 

Leidend in hun handelen is de Governance Code en de geformuleerde toezichtvisie. 

 

Het organogram van Groenhuysen ziet er als volgt uit: 
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Bijlage 2  Planning procedure 

 Wat: Wie: Wanneer: 

 Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

Week 9 / 10  

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6/8) (longlist) 

 Keuzebepaling ca. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 RvC en RvB 

 Crown Gillmore 

 

09.03.2020 

 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel geschikte 

kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissies 

 Crown Gillmore 

12.03.2020 

15:30 – 20:00 uur 

Breda 

 

 

Ronde 3: (optie)  

 Tweede sollicitatieronde (verdiepingsgesprek max. 2 

benoembare kandidaten: 60 min per gesprek) 

 

 Keuze voor 1 kandidaat bespreken 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Selectiecommissies 

 Crown Gillmore 

16.03.2020 

18:00 uur 

Roosendaal 

Ronde 4:  

 Benoembare kandidaat een dagdeel met voorzitter 

RvB gesprek/activiteit 

 

 Terugkoppeling van resultaat  

 

 

 Voorzitter RvB en benoembare kandidaat  

 

 

 Voorzitter RvB aan voorzitter RvC 

 Benoembare kandidaat aan Crown 

Gillmore  

27.03.2020 

Locatie nader te 

bepalen  

Ronde 5:  (duur gesprekken ca. 50 min) 

 Gesprekken met adviescommissies met benoembare 

kandidaat 

- stafhoofden / management / OR 

 

 

 Kennismakingsgesprek CCR 

 

 Kandidaat  

 Adviescommissie stafhoofden en 2 

managers 

 Adviescommissie OR 

 Crown Gillmore 

 CCR 

 Crown Gillmore  

31.03.2020 

 Schriftelijke terugkoppeling adviescommissies 

benoembaarheid kandidaat aan voorzitter RvC.  

 02.04.2020 

Ronde 6  

 Ontwikkelassessment benoembare kandidaat 

 

 Kandidaat  

 Assessor (optie psycholoog Crown 

Gillmore) 

Week 15 
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 Wat: Wie: Wanneer: 

 Terugkoppeling rapportage assessment naar RvC,  

na akkoord kandidaat 

 Crown Gillmore  

 RvC leden 

Week 15 

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratiecie.  

 Kandidaat 

14.04.2020 

Benoeming kandidaat vóór 1 mei 2020  RvC  April/mei 

Communicatie benoemde kandidaat  RvC  n.t.b. 

Aanstelling   Bestuurder Uiterlijk per 

01.08.2020 

 


