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Lid met zorginhoudelijk profiel voor  

de driehoofdige collegiale Raad van Bestuur 

 

Vanwege het vertrek van één van de leden van de Raad van Bestuur per juni 2021 zoekt 

Archipel een lid met een (wetenschappelijk) zorginhoudelijk profiel, die naast de 

algemeen bestuurlijke verantwoordelijkheid vanuit zijn/haar portefeuille en expertise zich 

specifiek richt op de verdere ontwikkeling en positionering van de specialistische zorg 

voor bijzondere doelgroepen zoals NAH, Huntington, Korsakov, gerontopsychiatrie en 

jong dementerenden. 

  

Archipel 

Archipel is een middelgrote regionale organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio 

Zuidoost Brabant. Bijna 2.000 medewerkers en 1.300 vrijwilligers bieden in en vanuit 11 locaties 

verdeeld over de gemeenten Eindhoven, Best, Nuenen, Son & Breugel een breed scala aan zorg- 

woon- en welzijnsdiensten. Naast zorg en diensten op het gebied van (complexe) langdurige zorg en 

revalidatie is er een Kenniscentrum voor bijzondere doelgroepen als Huntington, NAH, Korsakov, 

gerontopsychiatrie en voor jonge mensen met dementie. Archipel biedt dit jaarlijks aan ruim 1.100 

cliënten intramuraal en evenzoveel in de thuissituatie. De organisatie is financieel gezond en heeft 

een omzet van ongeveer € 125 miljoen op jaarbasis. 

 

In de combinatie van zorg, behandeling, welzijn en wonen, worden cliënten in staat gesteld hun 

leven zo lang mogelijk in te richten op de manier die zij zelf kiezen (Cliënt in Regie). Cliënten en hun 

familie kunnen door de zorg van medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf vertrouwen, 

maar zijn nooit op zichzelf aangewezen. Dat is “het gevoel van samen” van Archipel. 

 

Bijzonder in de regio is Brainport Eindhoven, waarmee de regio nationaal en internationaal bekend 

is vanwege design- en tech ontwikkeling en het biedt voor Archipel bijzondere kansen op innovatie 

en samenwerking. Archipel is vooruitstrevend, initieert en doet daarin volop mee. In dit klimaat is 

samenwerking met universiteiten, scholen en bedrijven uitnodigend voor Archipel om samen met 

andere zorgorganisatie mee te bouwen aan de toekomst van de zorg. 

 

Besturing en aanleiding vacature 

Sinds 2018, bestaat de Raad van Bestuur van Archipel uit drie statutaire leden die als collectief 

opereren. Echter binnen dit collectieve verband wordt van de leden verwacht dat zij elkaar uitdagen, 

positief prikkelen en constructief tegenspreken. Het organiseren van dit gesprek draagt belangrijk 

bij aan het onderzoek vanuit meerdere perspectieven en een breed gewogen besluitvorming en 

uiteindelijk aan een nog optimaler functionerend team. 
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De Raad van Bestuur staat rechtstreeks in verbinding met de 80 zorgteams in de regio. Cliënt in 

regie is bij Archipel het vertrekpunt. Vakmanschap en eigenaarschap zijn sleutelbegrippen, die vanuit 

de principes van het Rijnlands denken vormgeven aan de organisatie van Archipel. Dit vereist dat 

medewerkers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid antwoord geven op de vragen van de cliënt en 

zo ook regie kunnen voeren over hun eigen werk. Daarom zijn veel woon-zorgteams ook zelfsturend. 

Om deze besturingsfilosofie echt in de praktijk te laten landen is in 2017 een ingrijpende 

organisatieverandering doorgevoerd. Voor de zelfsturende teams is het bestuur de enige 

hiërarchische laag. Daarnaast heeft iedere bestuurder een specifieke, directe portefeuille-

verantwoordelijkheid, voor het nieuwe lid is dit de verdere ontwikkeling en positionering van de 

specialistische zorg.  

 

Raad van Bestuur; basis profiel competenties  

Vanuit persoonlijkheid en overtuigde visie, in gemeenschappelijkheid en in collectieve- en collegiale 

verantwoordelijkheid, geeft de Raad van Bestuur leiding aan de organisatie. Van alle leden wordt 

verwacht dat zij visie hebben op de ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg voor de lange termijn 

en vertaling daarvan naar interne strategie. Vanuit inspirerend faciliterend leiderschap wordt 

op een enthousiasmerende wijze leiding gegeven aan zowel  medewerkers en organisatie als aan het 

verder vormgeven en toepassen van de ingezette weg naar cliënt en medewerker in regie. Ieder lid 

geeft rechtstreeks leiding aan een aantal zelfsturende woon-zorgteams. Het exacte aantal is mede 

afhankelijk van de gekozen portefeuilleverdeling. Gezamenlijk nemen zij verantwoordelijkheid waar 

nodig en geven verantwoordelijkheid waar mogelijk. Zij zijn verbindend en zichtbaar, zowel voor de 

interne organisatie als externe stakeholders, maar vooral ook, naar elkaar. Zij luisteren, geven 

ruimte en gaan de brede dialoog aan om vervolgens resultaatgericht besluiten te nemen om met 

de nodige realisatiekracht en slagvaardigheid naar doelen toe te werken. Zij staan open voor 

vernieuwing, met creativiteit, ondernemerschap en tonen lef, om te zorgen dat Archipel koploper 

is én blijft binnen de sector. Bestuurders die met tact, openheid, geduld, humor en 

relativeringsvermogen vormgeven aan veranderingen en mensen daarin mee nemen; bruggen slaan 

die gericht zijn op de toekomst. Archipel neemt een verbindende en samenwerkende positie in het 

zorglandschap in de regio Eindhoven. Van elke bestuurder wordt verwacht dat deze naast het interne 

leiderschap ook verbindend en initiatiefrijk is in het brede spectrum van samenwerkingspartners. 

Samenwerking is dus een belangrijke kritische succesfactor. Om succesvol te kunnen 

zijn als Raad van Bestuur is het van belang om Archipel vanuit collectieve verantwoordelijkheid te 

leiden, representeren en te inspireren. De Raad van Bestuur vormt een college van bestuurders die 

naar elkaar luisteren, authentiek zijn, vrij, autonoom en kritisch vragen stellen, reflectief zijn, elkaar 

uitdagen en de dialoog voeren om elkaar en de organisatie naar een hoger plan te brengen. Vanuit 

visie zijn zij consequent en consistent en laten voorbeeldgedrag zien als het gaat om samenwerken, 

ruimte geven, elkaar beter maken. Zij stellen organisatiebelang boven eigenbelang. Gezamenlijk is 

de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor, en vanuit persoonlijkheid en actuele kennis in staat tot 

het adequaat positioneren en extern vertegenwoordigen van Archipel in het huidige tijdsgewricht.  
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Expliciet hecht de Raad van Bestuur belang aan de dialoog met de medezeggenschap; 

ondernemingsraad en cliëntenraad. In de samenstelling van de Raad van Bestuur is en wordt 

nadrukkelijk aandacht besteed aan complementariteit, zowel op expertise als persoonlijkheid. 

Gezamenlijk zijn de bestuurders voorbeeld in het realiseren van de gewenste ondernemende, 

verbindende en op samenwerking gerichte stijl in de organisatie. 

 

De vacature; Speciaal voor het bijzondere 

Naast de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid en taken is het nieuwe bestuurslid specifiek 

verantwoordelijk voor de portefeuille specialistische zorg. Om de zorg voor deze doelgroepen verder 

te kunnen ontwikkelen wordt gezocht naar een kandidaat met een zorginhoudelijk en/of 

wetenschappelijk profiel met aantoonbare ervaring in zorgorganisaties, bij voorkeur in de 

ouderenzorg. Daarmee is het lid in expertise en ervaring complementair aan de voorzitter met een 

meer generalistisch profiel en een lid met zorg ervaring op het terrein van innovatie en kwaliteit. 

 

Archipel levert zorg- en behandeling voor bijzondere doelgroepen. De afgelopen 10 jaar is een 

kenniscentrum opgebouwd voor bijzondere doelgroepen als Huntington, NAH, Korsakov, MS, ZHIS, 

GRZ, gerontopsychiatrie en jonge mensen met dementie. Het kennis of expertisecentrum is bekend 

in Zuid-Nederland, werkt veel samen op het snijvlak van wetenschap en praktijk en geldt als advies- 

en praktijkcentrum voor mensen die niet terecht kunnen in de reguliere -huizen en ziekenhuizen. Dit 

kenniscentrum zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Inhakend op de landelijke 

regelingen voor expertisecentra zal het kenniscentrum kwalitatieve groei en kennisoverdracht als 

belangrijkste speerpunt hebben. Het bestuurslid neemt het voortouw in de groei, is actief in landelijke 

en regionale netwerken en weet de professionals in de lead te brengen. 

 

Affiniteit met kwetsbare mensen in onze samenleving is vanzelfsprekend. In het bijzonder de drive 

om te verdiepen in de complexiteit van specialistische doelgroepen en de professionele 

kennisontwikkeling te stimuleren. Het lid heeft inzicht in de ontwikkelingen van de sector, de kansen 

én bedreigingen en wat dit betekent voor de dienstverlening van Archipel en zijn medewerkers. Een 

toegankelijke persoonlijkheid met een helicopterview die tevens in de nabijheid van medewerkers en 

cliënten weet te staan. Die op basis van vertrouwen en openheid een cultuur bevordert waarin 

aanspreken, uitspreken en afspreken én samenwerken vanzelfsprekend zijn. 

Bijgevoegd treft u als bijlage een uitvoerig profiel van de organisatie Archipel, de strategische in- en 

externe ontwikkelingen waar Archipel zich in bevindt en de uitdagingen als gevolg hiervan. 

Vanzelfsprekend gevolgd door een uitgebreide beschrijving van het functieprofiel. 
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Profiel nieuw lid Raad van Bestuur  

Achtergrond en ervaring 

De kandidaat: 

• beschikt over een gezondheidszorg gerelateerde vooropleiding en  

• over relevante kennis van vraagstukken op het gebied van specialistische zorg bij voorkeur in de 

VVT, kwaliteit & innovatie en financiering in de sector en combineert verschillende 

maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld en 

kansen en openingen voor de eigen organisatie; 

• heeft aanvullend en aantoonbare (wetenschappelijke) expertise, door opleiding en ervaring; 

• heeft ervaring, bij voorkeur in complexe organisaties, waarbij zij/hij verantwoordelijk was voor 

sturing op opbrengsten, kwaliteit en kosten; bestuurlijke ervaring is een pré; 

• heeft ervaring met kennisontwikkeling en kennisinfrastructuur, de toepassing daarvan in de 

eigen organisatie en de samenwerking met kennisorganisaties;  

• kent de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening; 

• heeft een doorleefde visie op kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief (eigen regie) en de 

principes van medewerker in regie en heeft in haar/zijn carrière laten zien hier concreet vorm en 

uiting aan te hebben gegeven; 

• omarmt de gedachte van Rijnlands organiseren en ziet het als een uitdaging om dit op een 

realistische manier verder te ontwikkelen bij Archipel; 

• beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein (VWS, gemeenten, andere ketenpartners, 

VVT sector, ziekenhuizen en andere aanbieders op het gebied van de zorg en relaties in het 

onderwijs en/of de academische wereld) of heeft bewezen snel relevante netwerken, allianties 

en relaties buiten de eigen organisatie op te kunnen bouwen, te onderhouden en aan te wenden 

om informatie, steun of medewerking te krijgen. 

 

Persoonskenmerken 

De kandidaat: 

• heeft hart en oog voor de zorg, kennis van de zorg en betrokkenheid met en bij de zorg; 

• kijkt met de bril van eigen regie naar het samenspel tussen medewerkers, cliënten, hun familie, 

mantelzorgers en vrijwilligers; 

• denkt en handelt vanuit cliëntwaarden; 

• is gericht op kwaliteit en permanente ontwikkeling om waarde toe te voegen met oog voor het 

behoud van het goede; 

• beschikt over strategisch inzicht en het vermogen om deze ambities te vertalen in concrete 

doelstellingen en praktisch handelen; 

• is een netwerker, die zich thuis voelt in de zorg. 
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Als leider is zij of hij: 

• enthousiasmerend, kan zowel richting geven als zich laten beïnvloeden; 

• verbonden met de werkers in de organisatie en bereid die te ontmoeten, naar hen te luisteren 

en de dialoog aan te gaan; 

• in staat een goede balans aan te brengen tussen samenwerking met en ontvankelijkheid voor de 

mensen waar zij of hij direct mee samenwerkt enerzijds en het vermogen daadkrachtig te 

besluiten anderzijds; 

• in staat compensatie en ondersteuning te zoeken op gebieden waar zij of hij minder sterk in is; 

• open en transparant en bereid van haar of zijn handelen intern en maatschappelijk 

verantwoording af te leggen. 

 

In contact met stakeholders: 

• is hij/zij in staat om op korte termijn een duidelijke en invloedrijke speler in de regio en in de 

landelijke kennisnetwerken te zijn met gezag bij de stakeholders en visie op de zorg in de regio; 

• heeft de kandidaat verstand van en visie op zorg en maatschappelijke ondersteuning; 

• is hij/zij in staat evenwicht te vinden en te houden tussen eigen regie, zelfsturing, 

ondernemerschap en een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering. Verbindt 

organisatiedoelstellingen aan doelstellingen voor de cliënten met de maatschappelijke opdracht 

die met andere partijen in de regio wordt gerealiseerd. 

 

Als persoon verwachten wij: 

• achtergrond in de zorg met aanvullende kennis en ontwikkeling in de bedrijfsvoering; 

• aantoonbaar iemand die zich voortdurend ontwikkelt en bereid is te leren en te reflecteren.  

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

De bezoldiging is ingeschaald conform de normering van WNT 2, inschaling klassen IV. Het betreft 

een aanstelling voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor nogmaals 

vier jaar. Evaluaties vinden jaarlijks plaats en drieënhalf jaar na aanstelling zal besloten worden tot 

mogelijke herbenoeming. Een persoonlijkheidsonderzoek en assessment maken deel uit van de 

procedure. In de bijlage treft u een volledig overzicht met inrichting van de procedure en 

bijbehorende data.   

 

Voor informatie en solliciteren 

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

Oosting van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700.  
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Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde 

eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatiebrief richten aan Crown Gillmore BV, t.a.v. de 

verantwoordelijke consultants; de heer mr. J.A.M.L. Houben MC of mevrouw E.M.H. van den Hoven 

via de website van Crown Gillmore BV www.crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag 

uiterlijk vóór 31 mei 2021.  

 

 

 

Bijlagen: 1. ‘Archipel uitgebreid’ 

  2. Profiel Raad van Bestuur 

  3. Planning procedure 

 

  

http://www.crowngillmore.nl/


 

  

7 

Bijlage 1 ‘Archipel uitgebreid’ 

 

Strategische uitdagingen 2021 

 

Verbinding zoeken met wijken en buurten. 

• Het verpleeghuis Thuis 

De uitdaging voor 2021 zal zijn om extra- en intramuraal steeds meer te laten integreren. 

Medewerkers in de intramurale locaties moeten worden meegenomen en zich intrinsiek met 

extramuraal verbonden gaan voelen. Besef moet alom aanwezig zijn dat een intramurale locatie 

in de context van een wijk of buurt bestaat. De samenwerking tussen Archipel en Archipel Thuis 

zal vanzelfsprekend moeten worden voor beide partijen. 

• Buitenlocaties 

Op de buitenlocaties bieden we externe cliënten met veelal een WMO-indicatie hele dagen 

dagbesteding. Hiermee bieden we (een aantal van) onze cliënten de mogelijkheid om dichter bij 

huis dagbesteding te genieten. Vanuit de buitenlocaties zoeken of versterken we de verbinding 

met externe partijen en sluiten we aan bij sociale basisvoorzieningen. In 2021 ligt de nadruk 

voor de buitenlocaties op verbinden en intensief samenwerken met wijkpartners en bezoekers 

uit de wijk. Onderzocht zal worden of inzet van vrijwilligers specifiek voor deze buitenlocaties 

mogelijk is (de nieuwe vrijwilliger). 

 

We zijn gespecialiseerd in bijzonder doelgroepen en zorgvragen 

• Ontwikkeling doelgroepen Expertisecentra in de langdurige zorg 

Gedurende de periode 2021-2023 zal Archipel nadrukkelijk aansluiting zoeken bij landelijke 

ontwikkelingen voor cliënten behorende bij LVHC doelgroepen. Archipel pakt hierin sterk positie 

in de rol als DEC/REC. Archipel zal haar rol en positiebepalen t.a.v. de verschillende doelgroepen. 

Transitieplannen / ontwikkeling expertisecentra voor de beoogde doelgroepen: (Huntington, 

Korsakov, Gerontopsychiatrie en NAH+) zullen nader uitgewerkt worden. De ontwikkelingen voor 

de doelgroepen MS, Jonge mensen met Dementie, beademingszorg en Parkinson zullen we 

blijven vervolgen. 

Om cliënten behorende bij de bijzondere doelgroepen excellente zorg en behandeling te kunnen 

bieden ontwikkelen we multidisciplinaire zorgpaden en standaarden. Nadrukkelijk zal aansluiting 

gezocht dienen te worden bij landelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling van een HISZ voor 

invasieve en non-invasieve beademing is een van de punten die opgepakt zal worden. Daarnaast 

zullen we de interne leefomgeving van de cliënt afstemmen op diens basisbehoefte. 

• Geriatrische Revalidatiezorg; Toekomst GRZ 

In 2021 zal de zoektocht naar het vormgeven van de samenwerking tussen Archipel en Vitalis 

op het gebied van GRZ verder opgepakt worden.  
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We leren en verbeteren continu 

 

• Dagbesteding; ondersteuning welzijn  

Binnen Archipel wordt steeds meer de focus verlegd van zorg naar wonen/ welzijn/ dagbesteding 

(ondersteuning welzijn op de afdelingen). De actualisatie van ons dagbestedingsconcept 2.0 laat 

zien dat de teams dagbesteding zich meer gaat verbinden met woonbegeleiders en 

woonondersteuners in de woongroepen. Deze visie vraagt om vakbekwame medewerkers. Door 

zelf te gaan opleiden in BBL variant en meer stageplekken aan te bieden aan BOL stagiaires 

worden studenten vanaf de basis meegenomen in de visie van Archipel en de uitingsvormen 

daarvan. 

Dagbesteding maakt een versnelde beweging naar de wijken toe. Archipel wil zich daar meer en 

meer verbinden met alle relevante partijen ten behoeve van de aanwezige kwetsbare burgers. 

Dit vraagt andere competenties van de begeleiders dagbesteding (sociaal cultureel werk). 

 

• Eigenaarschap kwaliteit 

Leren en verbeteren zijn de uitgangspunten binnen Archipel, daar is het Archipel Kwaliteits 

Kompas op ingericht. Voor het komend beleidsjaar is het doel  dat elke medewerker die interactie 

heeft met de cliënt zich op het kleinst mogelijke niveau eigenaar voelt en eigenaar kan zijn als 

het gaat om het leren en verbeteren binnen het thema kwaliteit. Methodisch werkend, 

ondersteund door heldere kaders en een heldere ondersteuningsstructuur. 

 

• Innovatie Inrichten en vormgeven van Ontwikkeling, Innovatie en Ontwikkeling 

De ontwikkeling van een afdeling Onderzoek, Innovatie en Ontwikkeling (OIO) zal een grote 

meerwaarde voor Archipel hebben. Door te koppelen met de strategische doelen, kan innovatie, 

samen met interne spelers (zoals de wetenschapscommissie, Academie, netwerk-

verpleegkundigen, LIO, ICT) en de al bestaande samenwerkingen (zoals het regionaal 

zorginnovatieplatform, Fontys, TUe, Slimmer Leven, Ontmoet & groet, Cbusinez) een beweging 

starten. Een beweging die, in co-creatie, in plaats van ad-hoc, structurele veranderingen, lees 

verbeteringen kan aanbrengen voor cliënten en medewerkers binnen Archipel en daarbuiten.  

 

• Human Resource; Leren en ontwikkelen 

Leren en ontwikkelen: We geloven in continu leren, ontwikkelen en vernieuwen, zodat onze 

cliënten de beste zorg krijgen. Dit doen we binnen een positief Rijnlands leerklimaat waarin je 

met kwalitatief goede begeleiding en coaching, binnen je eigen ontwikkeltraject, veel ruimte 

krijgt om je te ontwikkelen. 
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Missie en visie 

 

De uitdagingen waar Archipel voor staat 

Het aantal ouderen in onze maatschappij groeit, en er komen ook meer ouderen die behoefte hebben 

aan zorg, behandeling of andere ondersteuning. Hun zorgvragen worden ingewikkelder, en we 

krijgen ook steeds meer bijzondere zorgvragen. Bijna iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven 

wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, met zijn of haar partner of met andere naasten. Als iemand 

dan toch verhuist naar een verpleeghuis, is dat meestal omdat het leven thuis echt niet meer te 

regelen is, bijvoorbeeld door een combinatie van medische en cognitieve problemen of doordat de 

partner wegvalt. De ouderenzorg is op dit moment dus volop in beweging en de komende jaren staan 

we voor grote uitdagingen. 

 

Archipel speelt binnen de regio Eindhoven een vooraanstaande rol in de ouderenzorg. We zijn het 

aan onze stand verplicht vooruit te kijken en vinden het onze verantwoordelijkheid om oplossingen 

te blijven zoeken waarmee we ouderen en hun mantelzorgers de ondersteuning kunnen geven die 

ze nodig hebben. Op de plek waar zij het liefst wonen en met regie over hun eigen leven, want aan 

‘eigen regie’ hechten we veel waarde. Voor een deel van de mensen blijft dat eigen leven zich thuis 

afspelen. Maar voor wie dat niet kan, bedenken we nieuwe vormen van wonen en zorg in de 

nabijheid. Het verpleeghuis blijft daarbij belangrijk. Juist voor cliënten met ingewikkelde zorgvragen 

zijn we er! Alle kennis en ervaring die we al hebben, gaan we nóg beter gebruiken en verder 

uitbreiden. Zodat ook zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. We doen dit niet allemaal alleen. 

We doen dit samen met anderen, en we gebruiken elkaars kennis en kunde om het samen nog beter 

te doen. 

 

Een van onze grote uitdagingen is, dat het aantal ouderen toeneemt terwijl het aantal medewerkers 

in de zorg afneemt. Dat geldt zeker voor verzorgenden en verpleegkundigen. We zullen ons werk 

dus met minder mensen moeten doen. Dit betekent dat wij ons werk op een andere, slimmere, 

manier zullen gaan organiseren. Als Archipel nemen we hierbij de verantwoordelijkheid om te zorgen 

dat het leefgeluk van onze cliënten en het werkgeluk van onze medewerkers hand in hand gaan. 

 

Onze missie 

Archipel is toonaangevend als het gaat om het beantwoorden van vragen van kwetsbare ouderen en 

mensen met een ernstige chronische ziekte. We faciliteren de cliënt en zijn mantelzorger, zodat zij, 

in dialoog, regie kunnen voeren op keuzes die er voor hen toe doen. We volgen de cliënt daar waar 

hij woont en zo lang hij dit wenst. Dat kan thuis zijn, maar ook op een andere plek waar hij zich 

prettig voelt. We zijn dynamisch en organiseren in verbinding met anderen. In onze maatschappelijke 

opdracht hebben we uitstekend oog voor duurzaamheid, innovatie en de veranderende maatschappij. 

Archipel maakt verschil voor cliënten en medewerkers. 
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De waarden waar we bij Archipel naar leven 

Binnen en buiten Archipel is veel waardering voor onze kernwaarden. Ze wijzen ons de weg bij wat 

we doen en helpen ons dus ook onze koers te bepalen. We zijn ervan overtuigd, dat de keuze voor 

eigen regie van cliënten en medewerkers de juiste is. Dit zit diep in onze organisatie. We laten dat 

niet los, maar gaan er juist nóg meer aandacht aan geven. Ook onze kernwaarden willen we verder 

versterken. We hebben ze op de volgende manier beschreven: 

• Verantwoordelijkheid nemen en delen 

• Vertrouwen en betrouwbaarheid 

• Vakmanschap en vrijheid  

 
1. Verantwoordelijkheid nemen en delen 

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid kun je niet los van elkaar zien. Het nemen van 

verantwoordelijkheid stimuleren we bij cliënten, maar van onze medewerkers verwachten we dat ze 

het doen. Waar nodig delen we die verantwoordelijkheid, omdat we immers als medewerkers samen 

staan voor het welzijn van de cliënt. We blijven met elkaar in gesprek om te zorgen dat iedereen het 

beste uit zichzelf kan halen. 

 

2. Vertrouwen en betrouwbaarheid 

In alles wat we denken en doen, spelen vertrouwen en betrouwbaarheid een hoofdrol; vertrouwen is 

de ruggengraat van relaties. Dit stralen we uit in ons werk. We doen wat we afspreken, daar moeten 

onze cliënten op kunnen rekenen. Als ons dat toch niet lukt, zijn we daar open en eerlijk over. We 

vertrouwen erop, dat collega’s heel goed de juiste keuzes kunnen maken. Maar ook dat ze hulp 

vragen als zij die nodig hebben. 

 

3. Vakmanschap en vrijheid 

Vakmanschap is onmisbaar in ons dagelijks werk. Samen vormen onze professionele standaarden en 

de persoonlijke kennis en ervaring van onze cliënten en mantelzorgers een geweldige combinatie 

voor persoonlijke zorg van uitstekende kwaliteit. 

 

Wie de eigen regie wil nemen en eigen keuzes wil kunnen maken, moet daarvoor wel de vrijheid 

hebben. Dat is een hele uitdaging. Dit betekent nadenken over duurzame oplossingen voor 

ingewikkelde vraagstukken. De ruimte nemen om ons constant te vernieuwen en te ontwikkelen. En 

blijven zoeken naar (zorg)technologie die ons en onze cliënten ondersteunt. Opgelegde regels die 

ons niet verder helpen, laten we ons daarbij niet in de weg zitten! 
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Wat is onze koers? 

De uitdagingen die we zien, vragen om daadkrachtige oplossingen. Met behulp van drie strategische 

thema’s bewijzen we ons als innovatieve zorgaanbieder voor onze cliënten en onderscheiden we ons 

van onze collega’s. Met deze koers kunnen we hét verschil maken voor onze cliënten. 

 

1. We zijn dichtbij en in verbinding 

Mensen die ouder worden en gezondheidsproblemen krijgen of (chronisch) ziek worden, willen steeds 

vaker in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarom gaan we ons, veel meer dan nu, richten op 

mensen in hun eigen wijken en buurten. Zodat wij weten wat daar speelt en de wijkbewoners, vanuit 

hun eigen regie, weten met welke vragen ze bij Archipel terecht kunnen.  

Hierbij werken we aan duurzame en dynamische oplossingen waarmee we het wonen in de eigen 

wijk voor toekomstige cliënten mogelijk maken. Voor onze cliënten zijn we dichtbij en in verbinding. 

Mede vanuit onze locaties leveren onze medewerkers daar een belangrijke bijdrage aan. Cliënten 

kunnen er daarbij op rekenen dat we multidisciplinair samenwerken met partners van binnen en 

buiten Archipel. Zo verbinden we ons met de specialistische kennis van anderen als dat voor de cliënt 

van belang is. 

 

2. We zijn gespecialiseerd in bijzondere doelgroepen en zorgvragen 

Onze cliënten verdienen ‘excellente zorg’ – dát is onze ambitie. Hierin worden we ook erkend en 

herkend door onze cliënten en collega’s. Ook cliënten met bijzondere zorgvragen kunnen bij ons 

terecht. We zijn er trots op dat we ons in Brabant al onderscheiden door onze specialistische kennis. 

Maar indien wij van toegevoegde waarde kunnen zijn, willen we dat ook mensen van buiten de regio 

daarvan kunnen profiteren. Cliënten krijgen onze excellente zorg ook niet meer alleen ‘binnen onze 

muren’, in onze kenniscentra. We zoeken hen veel meer op, en in de regio gaan we naar de plek 

waar ze wonen. We onderhouden een rechtstreekse relatie. Óf we zorgen dat ze via ons netwerk in 

de regio van onze bijzondere deskundigheid gebruik kunnen maken. We zijn de verbindende schakel 

in de zorg! Daarnaast dragen we actief bij aan zowel doelgroepgerichte als academische 

expertnetwerken. Op deze manier kunnen we goed blijven reageren op de steeds complexer 

wordende zorg. 

 

3. We verbeteren en vernieuwen continu 

Onze cliënten kunnen vertrouwen op medewerkers die hun vak verstaan en steeds betere zorg 

verlenen; vooruitstrevende professionals die multidisciplinair werken in dialoog met de cliënt. Bij 

Archipel vinden we opleiden, continu leren, verbeteren, ontwikkelen, onderzoeken en vernieuwen 

heel vanzelfsprekend. We volgen opleidingen en trainingen, doen wetenschappelijk onderzoek en 

delen graag onze kennis. We gaan continue op zoek naar (technologische) vernieuwingen, maar 

altijd met oog voor de dagelijkse praktijk en om de kwaliteit van zorg voor de cliënt te verbeteren. 

Samen met onze partners maken we handig gebruik van alle denkkracht en vernuft in de 

Brainportregio. Omdat we erop vertrouwen dat technologie en informatica kansen bieden om de 

juiste dynamische verbindingen te versnellen, te verbreden en kwalitatief beter te maken. 
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Organisatie-inrichting en governance 

De laatste jaren is binnen Archipel een ingrijpende organisatieverandering doorgevoerd om te komen 

tot zelfsturende teams en cliënten in regie. De wens is om dit de komende jaren te versterken en uit 

te bouwen. Sinds de bestuurswisseling is de nieuwe topstructuur een feit. Hierdoor staan uitvoerders 

en leidinggevenden in hun functioneren (nog) dichter bij elkaar en dragen gezamenlijk 

verantwoordelijkheid. Dit om te borgen dat de koers en inrichting van Archipel wordt gecontinueerd 

en dat Archipel in staat is zijn maatschappelijke opgave te realiseren. 

De medezeggenschap wordt vormgegeven door een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad 

en een cliëntenraad per locatie. De lokale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de centrale 

cliëntenraad. Daarnaast beschikt Archipel over een Vrijwilligersraad voor haar ruim 1300 vrijwilligers. 

De professionals zijn verenigd in het Zorg Inhoudelijk Beraad. Via dit beraad kunnen zij de Raad van 

Bestuur gevraagd en ongevraagd van zorginhoudelijk advies voorzien. 

Sinds september 2016 is de Eilandenraad Archipel van start gegaan. In dit overlegorgaan zijn 

vertegenwoordigers van alle gremia van Archipel vertegenwoordigd (RvT, RvB, OR, CCR, VR en PAR). 

De doelstelling van dit overlegorgaan is: 

• gezamenlijkheid vormgeven; 

• bespreken van thema’s die voor alle gremia relevant zijn; 

• bespreken van de koers van Archipel, het proces van organisatieontwikkeling en de 

consequenties van cliënt in regie en medewerker in regie. 

 

Archipel beschikt over een Raad van Toezicht (bestaande uit 5 leden), die zichzelf ten doel stelt te 

toetsen en te bevorderen dat de Raad van Bestuur de doelstellingen van de organisatie doelgericht, 

effectief en efficiënt realiseert. De Raad van Toezicht toetst het beleid van het bestuur systematisch 

en permanent tijdens haar periodieke vergaderingen met de Raad van Bestuur. In deze 

vergaderingen worden lopende zaken van strategisch belang besproken, onder andere aan de hand 

van concrete vraagstukken die zich voordoen. De Raad van Toezicht werkt met twee commissies, te 

weten de auditcommissie (financiën) en de commissie kwaliteit & veiligheid. De Raad van Toezicht 

is betrokken bij de besluiten die strategisch van aard zijn. De Raad van Toezicht wordt samengesteld 

aan de hand van een profielschets. De cliëntenraad van Archipel heeft voordrachtrecht voor één van 

de leden van de Raad van Toezicht. 

 

Voor meer informatie over de organisatie: www.archipelzorggroep.nl.  

  

http://www.archipelzorggroep.nl/
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Bijlage 2 Profiel Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de zorg- en 

dienstverlening aan cliënten. Alle leden van de Raad van Bestuur kennen en zijn sturend in ‘het echte 

werk’ van Archipel. De Raad van Bestuur moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg hand in hand 

gaat met begrippen als eigen regie, medezeggenschap, betrokkenheid en financieel gezond 

functioneren. De raad dient hiertoe ondernemerschap, leiderschap en verbinding in te zetten. 

 

De Raad van Bestuur acteert als college en opereert op basis van de principes van eigen regie, 

consent en collegialiteit, mede om gestalte te geven aan het integrale Archipel denken. De Raad van 

Bestuur is als college integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Archipel. Bij gelijke 

stemverhoudingen en bij vergaande verschillen van inzicht die geen uitstel van besluitvorming 

verdragen, kan het geschil worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

 

Binnen de collegiale en collectieve verantwoordelijkheid heeft elke bestuurder van Archipel een 

portefeuille (is eerste aanspreekpunt) en is gehouden om de collega leden van de Raad van Bestuur 

behoorlijk inzicht te verschaffen in de uitvoering van zijn/haar taken. De raad rapporteert als college 

aan de Raad van Toezicht, waarbij één van de leden van de Raad van Bestuur het primaire 

(“dagelijkse”) aanspreekpunt is van de Raad van Toezicht. 

 

De Raad van Bestuur bestaat uit drie statutaire leden. De Raad van Bestuur delegeert zoveel als 

mogelijk verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers in de organisatie en stuurt op 

resultaat (centraal wat moet, decentraal wat kan) doch blijft deze eindverantwoordelijk voor het 

totale beleid en voor de uitvoering van dit beleid. 

 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor: 

• Het, kijkend door de bril van eigen regie, op strategisch niveau proactief inhoud geven aan, 

doorontwikkelen en waar nodig bijsturen van de huidige lange termijn beleidsvisie en op basis 

van eigen regie nieuw strategisch beleid ontwikkelen op basis van landelijke, regionale en 

zorginhoudelijke ontwikkelingen. 

• Het ontwikkelen en bouwen aan betekenisvolle samenwerkingen in de regio en landelijk. 

Samenwerking op het terrein van specialistische zorg (kennisnetwerken), innovatie, regionale 

zorgontwikkeling en arbeidsmarkt vragen op alle terreinen een bestuurlijke inbreng  

• Een gezonde financiële lange termijn huishouding en een actueel strategisch vastgoedbeleid. 

• Een professionele kennisbasis, die op de toekomst gericht is en waarin onderzoek en ontwikkeling 

twee vaste pijlers zijn 

• Het initiëren, ontwikkelen en implementeren van strategisch concernbeleid op het gebied van 

HRM, I&A, financiën, management control, vastgoed, facilitaire zaken en de toeleiding van 

cliënten naar Archipel. 
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• Het vormgeven van het organisatieveranderingsproces waarbij in de doorontwikkeling van het 

Rijnlands denken en werken centraal staat: eigen regie, vakmanschap en het organiseren op 

basis van vertrouwen.  

• Het in samenwerking met medewerkers en betrokkenen voortdurend leren en ontwikkelen van 

in organisatie en gekozen beleid. 

• Het vernieuwen van het besturingsmodel in het beheer van de organisatie (kwaliteitssystemen, 

informatisering/automatisering, managementrapportage, planning & control cyclus) welke 

ondersteuning bieden aan een zelfsturende organisatie. 

• Het coachen en (door)ontwikkelen van kwalitatief en kwantitatief goede ondersteunende 

diensten. 

 

Het takenpakket binnen de Raad van Bestuur als primaire aandachtsgebieden onder de leden van 

het bestuur is als  volgt verdeeld: 

Er wordt gewerkt met de volgende globale portefeuilleverdeling: 

• Voorzitter Raad van Bestuur: governance, bedrijfsvoering, dagbesteding, ongeveer twee locaties 

• Lid Raad van Bestuur: innovatie, kwaliteitsbeleid, Verzorging en Verpleging, beleid vier a zes 

locaties 

• Lid Raad van Bestuur: kenniscentrum, specialistische zorg en GRZ, behandeling, vier a zes 

locaties 

Daarnaast worden de strategische speerpunten jaarlijks verdeeld, zodat ook gewerkt kan worden 

met dwarsverbanden. 
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Bijlage 3   

Overzicht en planning procedure Lid Raad van Bestuur Archipel  

 

 Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

14.05 – 

11.06.2021 
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 CV presentatie:  

• CV Presentatie kandidaten (longlist ca. 6-8)  

• Keuzebepaling kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist ca. 4) 

 

• Archipel Selectiecommissie: 

- Selectiecommissie RvT 

- Voorzitter + lid RvB 

• Crown Gillmore 

21.06.2021 

 

 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken met 4 potentieel geschikte 

kandidaten (shortlist) 

 

 

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie Archipel 

-  RvT 

-  RvB  

28.06.2021 

 

Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare 

kandidaten voor vervolgprocedure 

• Selectiecommissie Archipel 

• Crown Gillmore 

 Persoonlijkheidsvragenlijst ACT • Kandidaten ‘longlist’ 

• Crown Gillmore 

29.06.2021 
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Ronde 2: Carrousel met max. 2 benoembare 

kandidaten 

• Drie verdiepingsgesprekken: 

-  Raad van Toezicht 

-  Raad van Bestuur en  

-  een groep medewerkers met maximaal 2  

benoembare kandidaten 

 

 

• Kandidaat / Kandidaten (max. 2) 

• Raad van Toezicht (5 personen) 

• Raad van Bestuurd (2 personen) 

• Groep medewerkers 

 

• Crown Gillmore 

05.07.2021 

  

• Evaluatie en keuzebepaling 1 benoembare 

kandidaat vervolgprocedure 

• Selectiecommissie Archipel 

• Afgevaardigde groep medewerkers 

 • Assessment  

Selectieassessment  

• Kandidaat 

• Assessor Psycholoog CG   

Tussen 

07 en 

12.07.2021 
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Ronde 3: 

• Adviesgesprek vier adviescommissies met 

benoembare  kandidaat 

 

• Kandidaat  

• Groep 1 Adviescommissies: 

Professionele Adviesraad (PAR samen 

met Ondernemingsraad (OR) 

• Groep 2 Adviescommissies: Centrale 

Cliëntenraad (CCR) samen met  

Vrijwilligersraad (VR) 

• Crown Gillmore 

19.07.2021 
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• Evaluatie benoembare kandidaat  • (Afvaardiging) Adviescommissies 

• Selectiecommissie Archipel 

19.07.2021 

• Keuze selectiecommissie voor definitief te 

benoemen kandidaat 

• Selectiecommissie Archipel 
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Arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming • Remuneratie cie.  

• Kandidaat 

20.07.2021 

 

Communicatie benoemde kandidaat  Nader te bepalen n.t.b. 

Start  • Bestuurder 01.10.2021 

 

 

 

 


