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Lid Raad van Toezicht 

Lid commissie kwaliteit & veiligheid 

 

voor deze portefeuille wordt gezocht naar een lid met een relevante en 

aantoonbare bestuurlijke en zorgachtergrond die specifieke ervaring en visie 

toevoegt vanuit samenwerking met stakeholders binnen de zorgketen en het 

sociaal domein 

 

 

GGZ Oost Brabant staat bekend als een excellente aanbieder van zorg voor mensen met 

complexe ernstige psychische of psychiatrische zorgvragen in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Voor 

een aantal onderdelen biedt GGZ Oost Brabant hoog specialistische zorg en worden ook cliënten 

bovenregionaal opgenomen. Het uitgangspunt is: kort als het kan, intensief en langdurig als het 

nodig is. Behandeling vindt zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving plaats, in verbinding 

met naasten. Doel is goede, zinnige zorg te leveren (“die je je familie gunt”) met resultaat en tegen 

lagere kosten. Jaarlijks kloppen 11.000 mensen bij GGZ Oost Brabant aan. Ruim 1.800  medewerkers 

en 300 vrijwilligers helpen cliënten vanuit diverse locaties in de regio. De omzet bedraagt ca. € 127 

mio. Financieel staat GGZ Oost Brabant er goed voor.  

GGZ Oost Brabant wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. Naast de 

Raad van Bestuur is de Geneesheer–directeur onafhankelijk gepositioneerd. Er zijn drie regionale 

zorggroepen, een zorggroep Kind en Jeugd en een aantal zorgcircuits die in collegiale directie worden 

aangestuurd door een directeur Zorg en een directeur Behandelzaken. Een aantal stafafdelingen 

(F&C, ICT, Bestuursondersteuning, HR&D, Facility Services, Communicatie en Kwaliteitszorg) 

ondersteunen het Bestuur, Management en het Primaire Proces. Leidinggevenden van teams zijn 

zorgmanagers en programmaleiders. In alle leidinggevende posities is sprake van collegiaal duaal 

management: zorginhoud en bedrijfsvoering. 

Goed Bestuur en Toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. GGZ Oost Brabant volgt 

daarbij de Governance Code Zorg. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat 

die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke 

doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.  

 

Missie 

GGZ Oost Brabant biedt specialistische GGZ aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen 

door hen te ondersteunen bij herstel en het bevorderen van participatie. Met als doel het bereiken 

van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Kort als het kan, intensief en langdurig 

als het nodig is. Zorg die je, als het nodig is, je eigen familie en naasten gunt: veilig en mensgericht.  
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Visie 

De unieke mens staat centraal bij GGZ Oost Brabant vanuit verschillende leefgebieden en eigen 

regie: er is aandacht voor de gezondheid van de cliënt, de identiteit en het functioneren in 

verschillende rollen. Vanuit autonomie, eigen regie en persoonlijke krachtbronnen wordt ingezet op  

het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid en zoveel mogelijk behandelen in de eigen 

vertrouwde omgeving in verbinding met naasten. GGZ Oost Brabant biedt integrale herstelgerichte 

zorg op basis van bewezen effectieve behandelmethodes.  

 

Leidend voor de manier waarop zorg wordt verleend is de Herstelvisie (prof. dr. William Anthony). 

Deze manier van zorg bieden, stelt cliënten evidence and practice based in staat mét hun beperking 

de regie over hun leven (terug) te nemen en hoopvol naar de toekomst te kijken. 

Dit gebeurt door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding.  

GGZ Oost Brabant voelt een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het continu 

verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg en het welzijn van alle inwoners in de regio Oost-

Brabant en de kop van Noord-Limburg. Op het gebied van hoog specialistische GGZ is GGZ Oost 

Brabant er ook voor mensen die van buiten dit gebied komen. Dit betreft specifiek de zorgcircuits:  

 Licht Verstandelijke Beperking & Psychiatrie; 

 Hersenletsel en Neuropsychiatrie; 

 Autisme Spectrum Stoornissen en  

 Eetstoornissen.  

Voor het Depressie Expertise Centrum Kind & Jeugd is de ambitie uitgesproken om in 2020 het 

predikaat TopGGZ te behalen. Voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie willen we het TopGGZ predikaat 

binnen enkele jaren behalen. 

 

Externe ontwikkelingen en strategie 

De geestelijke gezondheidszorg verkeert in een continue staat van verandering binnen een 

veeleisende context. De sector én GGZ Oost Brabant wordt uitgedaagd om met minder mensen en 

middelen steeds meer kwaliteit te leveren. Energie, inventiviteit en professionaliteit zijn nodig om op 

verantwoorde wijze de veranderingen goed te laten landen. Koersvastheid, professionaliteit, 

flexibiliteit, én commitment op alle niveaus zijn noodzakelijk voor het te behalen resultaat.  

Afgestemd op de ontwikkelingen in de maatschappij en het zorglandschap heeft GGZ Oost Brabant 

duidelijke strategische en innovatieve keuzes gemaakt in het zorgaanbod en de manier waarop de 

zorg wordt georganiseerd. Gericht is gestuurd op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, mede 

op basis van meerjarenafspraken met zorgverzekeraars, het zorgkantoor en de gemeenten. Dit heeft 

mede bijgedragen aan een bovengemiddelde gezonde basis van GGZ Oost Brabant. Daarnaast is er 

de ambitie om beste zorgwerkgever van het zuiden van Nederland te willen zijn en het uitbouwen 

van de wetenschappelijke statuur en positionering van GGZ Oost Brabant.  
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Voor een van de grote locaties Huize Padua ligt een nieuw plan voor gebiedsontwikkeling; Het 

landgoed wordt in de komende jaren ontwikkeld tot een levendig landgoed voor wonen, werk en zorg 

en waar innovatie alle ruimte krijgt. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe meerjarenstrategie 

die deels zal voortbouwen op de huidige en waarin op een viertal thema’s de nieuwe ambitie wordt 

geformuleerd. Dit zijn richtinggevende ambities op het gebied van de inhoudelijke ontwikkeling van 

de (hoog)specialstiche zorg; de portfolio keuze en de positie in het netwerkverbanden van integrale 

zorg, welzijn en wonen; innovatie en digitalisering in de zorg zoals sociale robotica en het gebruik 

van big data; en een zeer aantrekkelijke positie op de arbeirdsmarkt met nieuwe vormen van 

ondernemerschap. 

 

Niet samenwerken is geen optie meer! 

Dit start intern; tussen zorgteams, tussen ondersteunende diensten en tussen ondersteuning en lijn 

en met medezeggenschap. Maar ook zeker over de organisatiegrenzen heen. Immers één van de 

richtlijnen uit het hoofdlijnenakkoord GGZ is daar duidelijk over en geeft aan dat er afspraken moeten 

worden gemaakt over de aansluiting tussen zorg uit de zorgverzekeringswet en zorg uit de 

ondersteuning in het sociaal domein. Dit moet leiden tot meer mogelijkheden voor patiënten,  

cliënten en betere samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Vanuit 

meerdere perspectieven zijn en worden samenwerkingsinitiatieven in de keten gestart; in de wijk, 

stad, regionaal en bovenregionaal. De specialistische zorg in de regio moet goed aansluiten bij andere 

zorg die cliënten vaak volgtijdelijk of gelijktijdig nodig hebben. Directe samenwerkingspartners in de 

keten bevinden zich onder collega GGZ instellingen huisartsen en basis GGZ, welzijn- en care 

organisaties, gemeentenen woningcorporaties,. Effectieve en efficiënte samenwerking vraagt om 

inzicht, overleg, (sociale) innovatie, goede en vooral duidelijke afspraken, ook financieel. Dit is een 

gebied waarop de laatste jaren innovatieve initiatieven tot stand zijn gebracht. Een nieuw en continue 

nog te verkennen terrein, ook voor de Raad van Toezicht. Daarom wordt heel specifiek voor deze 

portefeuille ingezet op aanvullende expertise en kennis in de Raad van Toezicht.  

 

De Raad van Toezicht 

Binnen de Raad is aandacht voor het inhoudelijke debat over governance. Het gesprek wordt 

periodiek gevoerd over de gewenste vorm van toezicht, die niet alleen gericht is op het uitvoeren 

van wettelijke taken en verplichtingen. De discussie vindt plaats vanuit de veranderende eisen die 

door de maatschappij aan zorgorganisaties worden gesteld en welk gedrag daarbij past voor de Raad 

van Toezicht. In 2019 heeft de Raad in lijn met de Governance Code gereflecteerd op zijn eigen rol, 

ook in relatie tot de opvattingen over toezicht. 

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld: 

 de heer drs. W.J.M. (Wim) Corsten, voorzitter 

 mevrouw mr. B.A.M. (Bernadette) Elbers, vicevoorzitter en lid van cie. kwaliteit en veiligheid 

 de heer drs. O. (Olof) Suttorp MBA, lid en voorzitter cie. kwaliteit & veiligheid 
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 de heer drs. H. (Han) van Wijk, lid en voorzitter audit cie. 

 mevrouw A. (Anja) Verdaasdonk-van Weerlee MBA, lid en lid audit cie met specifieke expertise 

vastgoed 

 

Per september 2020 treedt de huidige voorzitter, de heer drs. W.J.M. (Wim) Corsten conform het 

rooster van aftreden af en is na zorgvuldig overleg besloten om vanwege de gewenste continuiteit 

de vice voorzitter door te schuiven naar de voorzitterspositie.  

 

Hierdoor ontstaat een vacature waarvoor kandidaten worden gezocht die voldoen aan het algemene 

profiel van de Raad van Toezicht en die daarnaast aantoonbare actuele expertise meebrengen en 

ruime zorgervaring hebben. Specifieke wensen m.b.t. kennis, expertise en ervaring staan vermeld 

op pagina 7. 

 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervoor gekozen dat de specifieke deskundigheid 

van de leden van de Raad een zo breed mogelijk spectrum bestrijkt, passend bij de aard van de 

activiteiten en de ontwikkelingen in de sector: algemeen bestuurlijk, financieel, bedrijfsvoering, 

zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid en ondernemerschap. De Raad van Toezicht vergadert circa 

zes keer per jaar regulier.  

 

Om in verbinding te zijn met het tweede echelon en de thema’s die hen bezighouden in de organisatie 

worden regelmatig leden van het managementteam uitgenodigd in de vergadering. De agenda wordt 

in overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur opgesteld.  

 

GGZ Oost Brabant organiseert regelmatig themabijeenkomsten. Van de leden van de Raad van 

Toezicht wordt verwacht dat zij betrokkenheid tonen bij die bijeenkomsten als ook bij andere 

belangrijke gebeurtenissen voor GGZ Oost Brabant. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe 

meerjaren strategie, ook via een aantal bijeenkomsten met externen, interne stakeholders en het 

management. De Raad van Toezicht is hierbij  betrokken  en is samen met de Raad van Bestuur 

hiervan de stimulator .  

De Raad kent een Auditcommissie die de financiële situatie, vastgoed en bedrijfsvoering gerelateerde 

zaken bespreekt, alsmede een Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Beide vergaderen circa zes keer 

per jaar. Mede vanuit de sterke overtuiging dat de Raad in verbinding wenst te zijn met wat er leeft 

in de organisatie en bij cliënten wordt minimaal één keer per jaar regulier overleg gevoerd met een 

afvaardiging van de OR, CR , Familieraad, Medische Staf  en het managementteam.  

Om een goede verbinding met de organisatie en het primaire proces te houden, wordt door de leden 

regelmatig een bezoek gebracht aan de zorgteams op de locaties. De commissie kwaliteit & veiligheid 

houdt haar overleg op de diverse locaties van GGZ-Oost Brabant en gaat daarbij ook het gesprek 

met clienten en medewerkers aan.  
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Algemeen profiel Raad van Toezicht 

 

Academisch werk- en denkniveau 

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een academisch werk- en denkniveau, hebben 

relevante maatschappelijke ervaring, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een 

intrinsieke belangstelling voor de doelgroep, missie, visie, doelstelling en activiteiten van GGZ Oost 

Brabant.  

 

Bestuurlijk inzicht en ervaring/maatschappelijke betrokkenheid 

De leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond 

en huidige maatschappelijke activiteiten. Zij hebben in de gezamenlijkheid van de Raad aantoonbare 

bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis- en ervaring, dan wel gevoel voor 

bestuurlijke vraagstukken binnen grote organisaties. Zij hebben affiniteit met en verstand van zaken 

op één of meer beleidsterreinen van brede maatschappelijke zorg en de transities binnen de sector 

en zijn in staat het beleid van de stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen op basis 

van de eisen die gesteld worden aan kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit. 

 

Actuele kennis en permanente ontwikkeling 

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over relevante actuele kennis en ervaring. Van hen 

wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen: enerzijds op het gebied van de 

zorg in het algemeen en van de GGZ zorg in het bijzonder, anderzijds op het terrein van Toezicht. 

 

Relevant netwerk 

Leden van de Raad van Toezicht hebben zicht op het brede spectrum van externe stakeholders zoals 

gemeenten, collega-organisaties (in de keten), koepelorganisaties, het ministerie en andere voor de 

bestuurder relevante gesprekspartners.  

 

Inzet en beschikbaarheid 

Van alle leden wordt verwacht dat zij naast hun aanwezigheid in de vergaderingen van de Raad van 

Toezicht en commissies, betrokken zijn in en bij andere (in)formele bijeenkomsten en gelegenheden 

(OR, CR, FR, MS en VAR, themabijeenkomsten, bijzondere gebeurtenissen). Beschikbaarheid in tijd 

en flexibiliteit in afspraken en bereidheid tot het verrichten van niet geplande werkzaamheden 

worden belangrijk gevonden en verwacht.  
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Persoonlijkheid: open/onafhankelijk/integer 

Leden van de Raad van Toezicht hebben zowel het vermogen als de attitude om het Bestuur gevraagd 

en ongevraagd met raad bij te staan, om als klankbord te functioneren en om kritisch naar zichzelf 

en elkaar te zijn. Ook zijn zij in staat op meerdere niveaus effectief te communiceren, met plezier 

samen te werken en anderen te motiveren en inspireren vanuit hun persoonlijkheid. Zij zijn reflectief, 

onbevangen en oprecht geïnteresseerd. Leden van de Raad van Toezicht handelen vanuit een 

onafhankelijke, authentieke opstelling en in een juist evenwicht van betrokkenheid bij de organisatie 

en bestuurlijke distantie. Zij worden geacht de bredere verbanden te zien, integraal te denken en te 

doen en voortdurend hun eigen expertise in het grotere geheel van GGZ Oost Brabant te (kunnen) 

plaatsen. 

 

De Raad opereert als team 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair 

te zijn in achtergrond, ervaring én persoonlijkheid. 

Vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van de leden verwacht dat 

zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen van de hele Raad. Bovendien dient 

er een evenwichtige verdeling te zijn van gewenste kwaliteiten op het terrein van leiderschap en 

verbindende en vernieuwende vaardigheden. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit in de 

teamsamenstelling. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij meerwaarde toevoegt aan het team en 

bijdragen levert die breder en verder gaan dan zijn eigen achtergrond en expertise gebied. De leden 

worden geacht brede, praktische denkers te zijn die oog hebben voor maatschappelijke 

ontwikkelingen en trends en de betekenis daarvan kunnen doorzien voor de GGZ zorg en meer 

specifiek voor GGZ Oost Brabant.  

 

Onverenigbaarheid 

Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een 

onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van zijn of haar functie op geen 

enkele wijze enig persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij de wijze waarop de organisatie 

functioneert of opereert.  

  



                    

                                                                                                                                                                    

9 

 

 

Specifiek voor deze vacature 

Voor deze vacature in de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een kandidaat die naast aantoonbare 

actuele kennis en deskundigheid, ervaring heeft in een voor deze sector relevant zorgdomein. 

Belangrijke toevoeging is dat deze vanuit zijn/haar functie gewend is in nauwe verbondenheid 

samenwerkingsrelaties te hebben geïnitieerd en aangegaan, in de brede keten van externe 

stakeholders in de GGZ. Expliciete zorgervaring  is opgedaan vanuit een academische achtergrond, 

als bijvoorbeeld inhoudelijk zorgprofessional; (1e lijn) met relevant aanvullende beleidsmatige en/of 

bestuurlijke werkervaring vanuit een (zorg)organisatie, of organisaties daaraan gelieerd, zoals 

bijvoorbeeld inspectie of zorgverzekeraar. Gerichte kennis (bij voorkeur ervaring als Psycholoog) is 

noodzakelijk over onderwerpen: kwaliteit van zorg, processen, out-come criteria, professionalisering 

van de zorg (met speciale aandacht voor innovatie, digitalisering zoals sociale robotica en data-

analyse), verbinden van kennis en praktijk, extern toezicht op de zorg en kwaliteitszorg en last but 

not least heeft de kandidaat sterke affiniteit met de doelgroep als ook oog voor verpleegkundige 

beroepsgroep. In het kader van diversiteit in de Raad van Toezicht is aanvulling vanuit een andere 

culturele achtergrond gewenst.  

Door kennis en ervaring én persoonlijkheid zijn de kandidaten in staat snel tot de kern van 

maatschappelijke en zorginhoudelijke vraagstukken door te dringen en kunnen oplossingen toetsen.  

De kandidaat wordt lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.  

 

Vanuit het huidige werkgebied van de kandidaten is het relevant dat deze geen werkinhoudelijke 

verbanden heeft of kan krijgen met GGZ Oost Brabant. 

Voor deze vacature zoeken wij bij voorkeur naar kandidaten die een duidelijke en aantoonbare 

verbinding hebben met de sector en die, indien niet meer beroepsmatig actief, dit heel recent wel 

waren.  

 

Honorarium 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding 

afgeleid van de richtlijnen van de WNT en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg 

(NVTZ). 

 

Solliciteren en procedure 

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de 

gestelde eisen en verwachtingen, verzoeken wij u een motivatiebrief en een actueel CV vóór 25 mei 

2020 te sturen via de website van Crown Gillmore: www.crowngillmore.nl. 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met Ellen van den Hoven 

via telefoonnummer 033 – 28 58 700.  

Een volledig overzicht en planning van de procedure vindt u in bijlage 2. 

 

 

about:blank
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Bijlage 1 Organogram 
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Bijlage 2 Planning  

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Vanaf 

week 23 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 4) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie   

 Raad van Bestuur 

 Crown Gillmore 

15.06.2020 

10.00 – 11.30 uur 

Week 25 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling 1 benoembare 

kandidaat vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Raad van Toezicht / selectiecommissie 

 Raad van Bestuur  

 Crown Gillmore  

22.06.2020 

10.00 – 13.00 uur 

Week 26 

Ronde 3:  

Kennismakingsgesprek adviescommissies met  

1 benoembare kandidaat 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissies  

 Crown Gillmore 

25.06.2020 óf 

26.06.2020 

Week 26 

Terugkoppeling advies 

 adviescommissie aan selectiecommissie 

 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 Selectiecommissie 

 Week 26 

F
A
S
E
 4

 

 Kennismaking  

 Remuneratiegesprek 

 Gehele Raad van Toezicht 

 Remuneratie cie / Voorzitter RvT 

 Kandidaat 

02.07.2020 Week 27 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week  

Benoeming   Nader te bepalen  Week  

Aanstelling   Raad van Toezicht 01.09.2020 Week 36 

 


