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Directeur Zorg en Dienstverlening (intramuraal)  

 met visie op zorg, die vanuit enthousiasme, gedrevenheid en duidelijkheid medewerkers 

inspireert, hen betrekt in de ingeslagen weg naar hun eigen verantwoordelijkheid en de 

zorgmaatschappelijke verantwoordelijkheid van Land van Horne in de keten. 

 

 

  

 

Situatie en aanleiding vacature 

Vanaf november 2018 wordt Land van Horne aangestuurd door een interim Bestuurder, de heer 

drs. S. (Steven) Han. Eén van de twee Directeuren Zorg en Dienstverlening, heeft het afgelopen 

jaar extern een bestuurlijke positie aanvaard. Het accent van de vacature richt zich op intramurale 

zorg. 

De opdracht van de interim bestuurder eindigt per november 2020 en recent is de werving naar 

een nieuwe bestuurder in gang gezet. Naar verwachting zal deze rond de zomer starten. Er is 

gekozen voor een zorgvuldige overdracht en een gedegen inwerkperiode waarin de nieuwe 

bestuurder aanvankelijk nog kan optrekken met de interim bestuurder. Bijna parallel aan de 

werving van de bestuurder wordt gezocht naar een Directeur Zorg en Dienstverlening. Belangrijk in 

deze werving is uiteraard ook de match met de nieuwe bestuurder en is het streven dat de nieuwe 

bestuurder aan het eind van deze procedure ook deel uitmaakt van de selectiecommissie. 

 

Land van Horne gespecialiseerde zorgverlener 

Land van Horne levert een breed scala aan producten, specifiek voor kwetsbare ouderen en 

mensen met een chronische aandoening. Vanuit 18 zorgcentra en 13 wijkteams in de gemeenten 

Someren, Cranendonck, Weert, Nederweert en Leudal wordt zorg, begeleiding en behandeling 

thuis, tijdelijke herstelzorg, beschut en beschermd wonen geleverd. Bijzonder is de recent 

opgeleverde nieuwbouw “Zorgplein Land van Horne”. Op deze unieke locatie direct naast het 

ziekenhuis in Weert bundelt Land van Horne haar kennis en expertise. de drie gespecialiseerde 

(kennis)centra op het gebied van Geriatrische Revalidatie, Behandeling en Huntington, waarvan de 

laatste met een bovenregionale functie. Land van Horne kent een vooraanstaande en omvangrijke 

behandelgroep Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) met een landelijk erkende 

opleidingsaccreditatie, die aantrekkelijk is voor jonge artsen. Gespecialiseerde teams richten zich 

op wond-, diabetes- en palliatieve zorg. Tal van welzijnsactiviteiten zijn gericht op het bevorderen 

van zelfredzaamheid. “Ondanks je ziekte of beperkingen is het belangrijk jezelf te kunnen blijven” 

(missie). Betrokken, professionele en gelukkige medewerkers dragen daar op een 

belevingsgerichte manier aan bij. De basis daarvan is goede, veilige en passende zorg- en 

ondersteuning (visie). Samenwerking met andere zorgpartijen is noodzakelijk om de juiste zorg, 

ondersteuning of begeleiding te kunnen leveren. Land van Horne neemt hierbij vaak het initiatief 
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en met vele partners in de regio wordt samengewerkt. Land van Horne wordt ervaren als een 

sterke speler met een goede naam en betrokken medewerkers én een warme familiecultuur. De 

organisatie is financieel gezond, de omzet bedraagt ca. €100 mio. Er werken ca. 2.500 

medewerkers en 1.200 vrijwilligers. Het verzorgingsgebied telt ruim 142.000 inwoners. Het 

bestuurscentrum is gevestigd in Weert.  

 
 
 

 
 

 

Organisatiestructuur  

Land van Horne kent een eenhoofdige Raad van Bestuur met daaronder een directie-structuur. 

Twee directeuren Zorg en Dienstverlening met daarnaast een directeur Bedrijfsvoering zijn 

verantwoordelijk voor het gehele cluster Zorg – en Dienstverlening, ieder met een eigen integrale 

verantwoordelijkheid. Accenten in hun aandachtgebieden zijn respectievelijk intramurale en 

extramurale zorg. Beiden geven hier leiding aan. Gezamenlijk vormen de Directeuren met de 

Bestuurder en de Bestuurssecretaris het managementteam van Land van Horne.  
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Ontwikkelingen extern 

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 

het solidariteitsprincipe van het zorgstelsel onder druk staat. Bij Land van Horne is de beginnende 

zorgkloof reeds dagelijks voelbaar. Doorgaan op dezelfde manier is geen optie; er zullen nieuwe 

vormen van zorg en innovatie ontwikkeld moeten worden. Stakeholders veranderen, met vele 

partijen en uit meerdere domeinen dan alleen zorg, zal veel intensiever moeten worden 

samengewerkt. Koerswijziging is noodzakelijk.  

Interne ontwikkelingen en strategie  

Voor Land van Horne betekent dit ook dat er gefundeerde portfolio keuzes worden gemaakt. 

Daartoe is onder verantwoordelijkheid van de interim bestuurder in samenwerking met het MT een 

uitgebreid strategie onderzoek in gang gezet, waarin in- en externe stakeholders actief hebben 

geparticipeerd en (markt)ontwikkelingen een belangrijk perspectief vormden. 

Medio 2019 heeft Land van Horne een interne analyse van de organisatie laten uitvoeren. “Wat 

kenmerkt Land van Horne nu precies en hoe kijken zowel onze eigen medewerkers als ook externe 

partijen naar onze organisatie? Voor deze zogenaamde “Spiegel van Land van Horne” zijn ruim 70 

mensen geïnterviewd. Onderstaand het algemene beeld dat hieruit naar voren is gekomen, dat 

door de verschillende gremia ook wordt herkend. 
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Terugkoppeling interne en externe gesprekken voorjaar 2019 

“Samenvattend zie ik Land van Horne als een zorgorganisatie in de regio Weert met een breed palet aan 

diensten, waar betrokken medewerkers elke dag hun uiterste best doen om hun cliënten van dienst te zijn. De 

organisatie levert goede zorg, is stabiel, financieel gezond, heeft mooie zorglocaties en veel kennis van 

(medische) ouderenzorg en welzijn.  

 

Land van Horne is een organisatie met 2.500 medewerkers die weet wat ze wil, die weet wat ze goed doet en 

wat beter moet en die weet met wie ze wel en niet moet samenwerken. Land van Horne bluft niet, loopt niet 

voorop en heeft haar zaken keurig op orde. Als ze iets doet, dan doet ze het goed. Land van Horne weet op tijd 

op veranderingen in de zorg te reageren, roept geen weerstand op, maar gaat aan de slag. In haar eentje weet 

ze zich over het algemeen goed te redden. Professionals werken graag voor Land van Horne, want zij is een 

goede werkgever met veel mogelijkheden en je kunt je goed ontwikkelen. Zij werken in een familiecultuur, 

waarin medewerkers benoemen wat beter kan, maar niet met de vuist op tafel slaan. En dan het belangrijkste: 

cliënten zijn tevreden over de geleverde zorg en dienstverlening! Je zou kunnen zeggen: niets aan doen en zo 

laten de komende jaren...  

 

Maar ik vind ook dat Land van Horne een aantal flinke uitdagingen heeft. Met name het personele probleem 

komt in elk gesprek terug. Vooral medewerkers en management maken zich grote zorgen hierover. Het is niet 

vol te houden om op deze wijze hetzelfde kwaliteitsniveau van zorg te blijven verlenen om de simpele reden dat 

er handen tekort komen. En er is ook verandering in snelheid van besluitvorming nodig, betere communicatie, 

gerichte innovatie, meer profiel naar buiten, slimmer werken en meer intern samenwerken en met de partners 

in de regio.” 

 

Naast deze zogenaamde Spiegel van Land van Horne is een uitgebreide externe analyse 

uitgevoerd, waarbij zowel op landelijk niveau naar ontwikkelingen en trends is gekeken alsook heel 

specifiek naar de regionale kenmerken en ontwikkelingen. Ook deze analyses zijn uitgebreid met 

de verschillende gremia en stakeholders besproken, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een 

nieuw meerjarenbeleidskader voor de periode 2020-2024 (zie hiervoor de bijlage). Dit beleidskader 

is in december 2019 vastgesteld en is bedoeld als kompas. Het geeft richting aan afslagen en het 

maken van gefundeerde keuzes, over samenwerking en het wendbaar en vernieuwend zijn. Altijd 

vanuit het perspectief van de missie om veilige, goede en passende zorg te blijven verlenen. De 

eerste zes maanden van 2020 worden gebruikt om de visie, richtingen en thema’s bij medewerkers 

en stakeholders in gesprek te brengen. Dit in de overtuiging dat het uitdragen van de visie niet 

eindigt bij het vaststellen en publiceren hiervan.  

 

Ondanks het feit dat het momenteel heel goed gaat, zowel zorginhoudelijk als financieel (“gewoon 

goed”), is de uitdaging om de zorg toekomstbestendig te houden, groot. Continuïteit van goede en 

veilige zorg aan de huidige cliënten waarborgen is één opgave, continuïteit van zorg voor alle 

inwoners in deze regio, ook op langere termijn is een maatschappelijk vraagstuk. Niet 

samenwerken is daarbij geen optie. 

 

file://///ASPFS02/CRO_Data$/Algemeen/Opdrachtgevers/Land%20van%20Horne,%20Stichting/2020/Strategiedocumenten/Bijlage%203_MeerjarenBeleidskader%201.3.pdf
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Vastgoed  

Medio 2019 is één van de twee ingezette vastgoedtrajecten afgerond. Dit betreft het kennis- en 

expertisecentrum Zorgplein Land van Horne te Weert. Een nieuwbouwproject dat onder eigen regie 

en eigendom is gerealiseerd. In dit unieke complex zijn zorgcentrum Martinus, het 

Huntingtoncentrum, Behandelcentrum en Geriatrisch Revalidatiecentrum gevestigd. De 

appartementen en woongroepen op deze locatie zijn voor ouderen met dementie of lichamelijke 

klachten en voor cliënten met de ziekte van Huntington. De polikliniek en de dagbehandeling voor 

mensen met de ziekte van Huntington vormen samen het Huntingtoncentrum. Vanuit het 

Behandelcentrum en Geriatrisch Revalidatiecentrum werken medisch specialisten, behandelaren en 

zorgprofessionals samen aan de best passende behandelingen en herstelzorg. Het bundelen van 

deze expertise en disciplines op één plek heeft grote meerwaarde voor de cliënten met name 

omdat er op deze locatie nauw wordt samengewerkt met de specialistische revalidatie van Libra en 

het direct ernaast gelegen ziekenhuis Sint Jans Gasthuis (SJG). Naar verwachting zal in mei 2020 

de bouw van het Dienstencentrum Land van Horne worden opgeleverd. Op deze locatie zullen alle 

ondersteunende diensten worden ondergebracht (135 medewerkers). Een modern kantoorgebouw 

met voldoende faciliteiten waardoor er voor alle medewerkers van Land van Horne één centrale 

ontmoetingsplek wordt gecreëerd. Ook dit nieuwbouwproject wordt onder eigen regie en eigendom 

gerealiseerd.  

Land van Horne heeft recent ook haar Strategisch Vastgoedplan 2020-2024 opgesteld. Van de 

nieuwe directeur wordt verwacht dat hij hier samen met de vastgoedmanager invulling aan gaat 

geven. Denk hierbij aan verbouwingen en transities van bepaalde locaties alsmede ook de 

ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten samen met partners in de regio. 

 

Cultuur 

Last but not least is de afgelopen periode veel en intensieve aandacht besteed aan het creëren van 

een open en toegankelijke managementcultuur. Delen van visie, ruimte voor verschil en dialoog 

daarover, zoeken naar gezamenlijkheid en draagvlak voor besluitvorming hebben belangrijk 

bijgedragen aan de koers en leveren op meerdere gebieden resultaat. Kaders zijn vastgesteld, 

eigen verantwoordelijkheid heeft daarmee ook daadwerkelijk inhoud gekregen. Het stimuleert 

medewerkers zich te houden aan afspraken, deadlines en resultaten en elkaar daar op aan te 

spreken. Belangrijk is dit vast te houden en daarom wordt dan ook gezocht naar zowel een 

bestuurder als directeur met een verbindende persoonlijkheid. Die ervoor zorgen dat medewerkers 

trots zijn en blijven. Die niet alleen weten dat de zorg en dienstverlening van Land van Horne 

‘gewoon goed’ is maar die richting stakeholders en collega’s in het maatschappelijke middenveld 

het initiatief durft te nemen om de transitie in de ouderenzorg gezamenlijk vorm te geven; “Be 

good and tell it” 
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Directeur Zorg en Dienstverlening  

De Directeur Zorg en Dienstverlening voor deze vacature is verantwoordelijk voor een omvangrijk 

deel van de zorg en dienstverlening van Land van Horne (ca. € 70 mio van de totaal ruim € 100 

mio in 2019). Het accent ligt op intramurale zorg en dienstverlening die vanuit de woonzorg 

locaties en de behandelcentra wordt geleverd. De directeur Zorg en Dienstverlening geeft leiding 

de specialisten Ouderengeneeskunde en de gehele behandeldienst (paramedici). Dit gebeurt via 

respectievelijk de eerste geneeskundige en de manager behandeldienst. Daarnaast wordt aan vier 

zorgmanagers direct leiding gegeven, die gezamenlijk leidinggeven aan 25 teamleiders, verspreid 

over 14 locaties. En aan twee managers facilitaire diensten die gezamenlijk 13 teamleiders 

aansturen. 

 

Profiel Directeur Zorg en Dienstverlening 1 

De nieuwe Directeur Zorg en Dienstverlening kan zich met overtuiging en enthousiasme vinden in 

het meerjarenbeleidskader 2020-2024 dat momenteel wordt uitgerold. 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; ouderenzorg is een pré. Dat 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. Juist nu Land van Horne staat voor het maken van gefundeerde keuzes, is het 

essentieel dat de nieuwe Directeur Zorg werkt, denkt en handelt vanuit de zorgvuldig opgebouwde 

ethische waarden die Land van Horne kenmerkt. 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 Directeur Zorg en Dienstverlening, de Directeur 

Bedrijfsvoering is hij/zij een counterpart, neemt eigen positie, reflecteert constructief kritisch op 

het strategisch beleid en neemt tevens organisatie brede verantwoordelijkheid als lid van het 

Management Team. Om de ingezette (cultuur) verandering te blijven ontwikkelen is de Directeur 

oprecht verbindend, toegankelijk en zichtbaar, in- en extern. 
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Verantwoordelijkheden en taken (algemeen) 

De Directeur Zorg en Dienstverlening van Land van Horne  

 levert een bijdrage aan het beleid van de Stichting Land van Horne en adviseert de Raad van 

Bestuur inzake strategisch beleid; 

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

en financiële kaders vorm en uitvoering aan het zorgbeleid van het toegewezen zorggebied en 

diensten (intern ondernemer); 

 draagt zorg dat het management in het toegewezen zorggebied en diensten aansluit bij de visie, 

strategie en besturingsfilosofie van de Stichting Land van Horne; 

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

organisatorisch en structurerend niveau.  

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

bijsturing van het beleid in het toegewezen zorggebied en diensten en schakelt daartoe als 

opdrachtgever o.m. op adequate wijze de ondersteunende diensten in; 

 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 het toegewezen 

zorggebied 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. 

 

Honorering en procedure 

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

voor onbepaalde tijd. Een (ontwikkel) assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor het 

tijdpad wordt ervan uitgegaan de directeur te benoemen per 1 augustus 2020.  

 

Voor informatie en procedure  

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

van Dijk- Jager 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 

www.crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag vóór 6 april 2020. Het invullen van een 

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

assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage: Planning procedure 
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Overzicht activiteiten search Directeur Zorg (d.d. 18.03.2020) 

F
A
S
E
 2

 

Mediawerving (optie) 2 weken 

reactietermijn 

 Website Land van Horne  

 Website Crown Gillmore 

 LinkedIn / Skipr / Zorgvisie 

 (Afdeling communicatie) Land van Horne 

 Crown Gillmore 

18.03.2020- 

06.04.2020 

Week 

12-15 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

 Crown Gillmore  Vanaf 

week 

11 

Inventariseren reacties mediawerving  Crown Gillmore  Vanaf 

week 

15 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

22.04.2020 

23.04.2020 

25.04.2020 

28.04.2020 

Vanaf 

week 

17+18 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) (longlist) 

 Keuzebepaling ca. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

 

04.05.2020 

9.00-11.00 

Week 

18 

ACT (optie)  Kandidaten 

 Crown Gillmore 

 Vanaf 

week 

18 

 Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

Organisatie: carrousel 

Totaal 3 gesprekken per kandidaat  

 

 

 

 

 

 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 

 Kandidaten 

 

 Selectiecommissie  

 Adviescommissie I 

 Adviescommissie II 

Na afloop selectiegesprekken adviseren 

adviescommissies I en II aan selectiecommissie. 

Selectiecommissie neemt besluit welke kandidaten door 

gaan naar ronde 3. 

 

 Crown Gillmore 

 Selectiecommissie  

06.05.2020 

9.00-16.00 

Week 

19 



      

10 

 

ACT (optie)  Kandidaten 

 Crown Gillmore 

 Week 

19 

Ronde 3:  

 Verdiepingsgesprek max. 2 benoembare 

kandidaten (ca. één, anderhalf uur) 

 

 Kandidaat/Kandidaten 

 Selectiecommissie  

 Optioneel: afvaardiging uit adviescommissie I en II 

14.05.2020 

9.00-14.00 

Week 

20 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid 

van kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

Definitieve keuze selectiecommissie voor één 

kandidaat 

 (Afvaardiging) adviescommissie I en II 

 Selectiecommissie 

 

 

 Selectiecommissie 

 

14.05.2020 

14.00-16.00 

Week 

20 

Ronde 4:  

 Adviesgesprek (afvaardiging Clusterraden) 

 

 

 Kandidaat 

 Clusterraden 

 Crown Gillmore 

19.05.2020 

11.00-15.00  

Week 

21 

Assessment (optie) 

 

 Kandidaat 

 Assessor (psycholoog Crown Gillmore) 

 Week 

21 

 Terugkoppeling / versturen rapportage  Crown Gillmore   Week 

21/22 

F
A
S
E
 4

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Werkgeverscommissie  

 Kandidaat 

 Week 

22 

(voor 1 

juni) 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week 

23 

Benoeming   Nader te bepalen  Week 

23 

 

Aanstelling   Bestuurder  Per 1/7 

of 1/8 

 

 


